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La present publicació recull els resums dels debats i de les aportacions presentades per escrit
de la Reunió d'Experts sobre l'Aplicació de les Mesures Penals Alternatives (MPA) desenvolu-
pada el dia 21 de gener de 2005, organitzada per l’IReS, Institut de Reinserció Social.

L'objectiu de la Reunió ha estat aprofundir i debatre els aspectes fonamentals que poden
incidir en la millora, quantitativa i qualitativa, de les Mesures Penals Alternatives (MPA) en
l'àmbit de l'Estat espanyol.

Amb aquesta iniciativa l’IReS pretén iniciar el desenvolupament d'una acció que ajudi a
impulsar l'aplicació de les MPA al nostre país, potenciant una política penal que respongui
més eficaçment a la consecució de la reinserció social del penat. Una adequada aplicació de
les MPA contribueix a aconseguir una efectiva prevenció del delicte; a la vegada ajudaria
Espanya a anar-se equiparant a aquells països europeus del nostre entorn social i cultural que
apliquen les MPA en molta major mesura.

La Reunió s'ha desenvolupat en una jornada de treball i s'ha organitzat de manera que el
nombre i perfil dels participants afavorís un debat efectiu, amb un aprofundiment dels temes
que permetés un altre dels objectius de la reunió, que és la d'extreure unes conclusions que,
posteriorment i a manera de propostes, puguin presentar-se a les diferents institucions públi-
ques competents en la matèria.

Expressem el nostre agraïment a tots els assistents a la reunió per haver acceptat la nostra
invitació de participar-hi, així com a les empreses Adiquímica S.A. i Hotel Majestic per la seva
contribució. El nostre reconeixement al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i especialment a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil, per la seva col·laboració en l'organització de la reunió i pel suport prestat per editar
aquesta publicació 

Manuel Adroer
President de l’IReS, Institut de Reinserció Social

Josep M. Pijuan
Magistrat. Vocal de la Junta Directiva de l’IReS

3

Document Català  13/7/05  16:02  Página 3



Document Català  13/7/05  16:02  Página 4



Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Participants en la Reunió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Programa i organització . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

SESSIÓ D’OBERTURA, presidida per Josep M. Vallès, Conseller de Justícia de la Generalitat
de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Informe introductori de l’IReS. Josep M. Pijuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

SESSIÓ 1
Valoració de la legislació espanyola i europea amb referència a les MPA . . . . . . . . . . . . 23
APORTACIONS

Anàlisi valorativa sobre quines Mesures penals alternatives destaquen en la legislació
comparada europea. Tendències de futur. Ramon Parés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Valoració del procés d’inclusió de las formes substitutives en la legislació espanyola des
de1995 fins avui. Ladislao Roig i Rosa Cosmelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DEBAT. Moderador, Joan Queralt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

SESSIÓ 2
Aplicació de les MPA i acció social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
APORTACIONS

Las mesures penals alternatives a las penes de presó. Pius Fransoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
L’ aplicació de las sancions i mesures en la comunitat a Europa: dades empíriques de
l’enquesta SPACE II 2001 del Consell d’Europa. Marcelo Aebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
L’acció social en las MPA. Teresa Millán i Isabel Prados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DEBAT. Moderadora, Montse Tohà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

SESSIÓN DE DEBAT GENERAL, moderador, Josep M. Pijuan
Prospectiva de les MPA a Espanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
APORTACIÓ INTRODUCTÒRIA

Procés de l’aplicació de les MPA a Espanya: situació actual i prospectiva. Virgilio Valero 91
DEBAT I APORTACIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

SESSIÓ DE CLAUSURA, presidida per Montserrat Comas, Vocal del Consejo General del
Poder Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Sumari

5

Document Català  13/7/05  16:02  Página 5



Document Català  13/7/05  16:02  Página 6



Marcelo Aebi
Professor de criminologia Universitats de Sevilla i Lausanne
Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Miquel Arbona
Magistat-jutge del Jutjat Penal núm. 6, Palma de Mallorca.

Albert Batlle
Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Aïna Capella
IReS. Coordinadora Illes Balears.

Luís del Castillo
Vicedegà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Josep Cid
Professor de Dret Penal. Universitat Autònoma de Barcelona

Montserrat Comas
Magistrada, vocal del Consell General del Poder Judicial 

Rosa Cosmelli
Fiscal Coordinadora de Vigilància Penitenciària del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears

Pius Fransoy
Cap del Servei de Mesures Penals Alternatives 
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Carlos Gómez
Magistrat, President de l'Audiència Provincial de les Illes Balears

Participants en les sessions de treball

7

Document Català  13/7/05  16:02  Página 7



Jaume Martín
Assessor de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i responsable
de relacions internacionals. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

José M.ª Mena
Fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Joan Merelo-Barberà
Advocat. Professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Teresa Millán
IReS. Coordinadora Equip Execució MPA.

Ana Palacio
Psicòloga. Astúries

Ramón Parés
Professor de Dret Penitenciari. Universitat de Barcelona

Josep M. Pijuan
Vocal de la Junta Directiva del IReS-Institut de Reinserció Social.
Magistrat. President de la Secció 10ª. Audiència Provincial de Barcelona.

Isabel Prados
IReS. Coordinadora Equip Execució MPA.

Joan Queralt
Catedràtic de Dret Penal. Universitat de Barcelona

Ladislao Roig
Tinent Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

José Miguel Ruiz de Molina
Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Arenys de Mar.

Sílvia Serra
Sotsdirectora general de Medi obert i Mesures penals alternatives
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Montse Tohà
Directora de l’IReS – Institut de Reinserció Social

Miquel Trepat
Cap de l'Àrea de suport institucional i coordinació de la Secretària de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Virgilio Valero
Sotsdirector General de Tractament i gestió penitenciària. Ministeri de l'Interior.

8

Document Català  13/7/05  16:02  Página 8



Hble. Sr. Josep M. Vallès
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Excma. Sra. M. Eugènia Alegret
Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Excm. Sr. José M.ª Mena
Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sr. Manuel Adroer
President de l’IReS 

Sessió de clausura
Composició de la mesa de presidència:

Excma. Sra. Montserrat Comas
Vocal del Consell General del Poder Judicial 

Excm. Sr. Carlos Gómez
President de l'Audiència Provincial de les Illes Balears

Sr. Albert Batlle
Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia juvenil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Il·lm. Sr. Virgilio Valero
Sotsdirector General de Tractament i gestió penitenciària. Ministeri de l'Interior.

Sr. Francesc Casares
Secretari general de la Junta Directiva de l’IReS

Sessió d’obertura
Composició de la mesa de presidència

9

Document Català  13/7/05  16:02  Página 9



Sessió d'obertura
Intervencions

Manuel Adroer
José M.ª Mena
M. Eugènia Alegret
Josep M. Vallès

Presentació de l'informe del IReS, introductori a les sessions de treball:
Josep M. Pijuan.

Sessió 1
Valoració de la legislació espanyola i europea amb referència a les MPA.

Aportacions:
Ramon Parés: “Análisis valorativo sobre qué Medidas penales alternativas destacan en la legis-

lación comparada europea. Tendencies de futuro”.
Ladislao Roig/Rosa Cosmelli:
“Valoración del proceso de inclusión de les formas substitutivas en la legislación española

desde 1995 hasta hoy”.

Debat moderat per Joan Queralt

Sessió 2
Aplicació de les MPA i acció social.

Aportacions:
Pius Fransoy: “Las medidas penales alternativas a las penas de prisión”.
Marcelo Aebi: “La aplicación de las sanciones y medidas en la comunidad en Europa: datos

empíricos de la encuesta SPACE II 2001 del Consejo de Europa”.
M. Teresa Millán/Isabel Prados: “La acción social en les MPA”.

Debat moderat per Montse Tohà.

Programa de les sessions
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Obre la sessió Josep M. Vallès, Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que cedeix
la paraula consecutivament als membres de la mesa

Manuel Adroer, President de l’IReS

En primer lloc saluda tots els assistents i agraeix el seu esforç a participar en aquesta reunió,
especialment al conseller Josep M. Vallès per presidir aquesta sessió d'obertura, i també
remarca la col·laboració del Departament de Justícia i de les empreses patrocinadores —Hotel
Majestic i ADIQUÍMICA— en la seva organització.

Fa una breu repassada a la història de l’IReS que va començar fa 35 anys i assenyala que
aquesta reunió està en la seva continuada línia d'actuació. Expressa la seva confiança que de
l'intercanvi d'experiències i discussió pugui sorgir propostes per millorar les penes alternati-
ves a la presó i que la seva aplicació pugui ser més extensa.

José M. Mena, fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Inicialment, i en al·lusió a la intervenció anterior, comenta el molt de temps que alguns dels
presents estan treballant en la línia d'intentar superar l'inútil, contradictori i problemàtic que
resulta mantenir penes curtes de presó que “en res resolen el problema concret dels qui la
pateixen i en res aporten un benefici rendible, socialment i econòmicament, fins i tot per a la
societat que les aplica”.

Exposa que hi ha una manifesta contradicció entre la filosofia de la implantació de les
Mesures Penals Alternatives en funció de la celeritat del procés, aplicat sobretot als delictes, i la
no aplicació d'aquestes mateixes mesures, per les dificultats de la seva execució pràctica, per la
novetat que representa, gairebé sempre contradictòria amb qualsevol estructura burocràtica, i
per la lentitud pràctica que en tot cas comporta.“De tal manera que cal observar que existeix un
pla inicial teòric d'implantació per aplicar celeritat al procés i una realitat pràctica de no apli-
cació, perquè aquesta teòrica celeritat significa una lentitud pràctica. Una diferència o contra-
dicció entre l'impuls per la novetat i la frenada pràctica, precisament, per la novetat. I és curiosa
la reflexió, que potser molts de vosaltres no us heu plantejat —però els fiscals sí ens ho plante-
gem— de que aquesta experiència no sempre satisfactòria va aparellada amb la del futur del
Ministeri Fiscal, que es debat entre la permanència de les estructures decimonòniques, burocrà-
tiques, que avui són una cotilla de la nostra dinàmica de funcionament quotidià, i la perspectiva
d'atorgar al Ministeri Fiscal la instrucció amb diferents variants en el procés, i proporcionar-li, o
atorgar-li, el principi d'oportunitat com en la major part dels països europeus”.

Sessió d’obertura
Resum de les intervencions
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Indica que existeixen dues dinàmiques paral·leles; d'una banda la construcció teòrica en
nom d'un hipotètic, i gairebé utòpic, desig de millor prestació del servei de la Justícia, i una
realitat concreta que implica bàsicament novetats d'implantació que generen rebuig per lenti-
tud pràctica, per dificultats d'aplicació i per tant neutralització de l'experiència. “Aquesta és la
raó per la qual portem més de 30 anys desitjant fer coses que no acabem de començar a fer. Jo
crec que les Mesures Penals Alternatives no poden ser considerades amb el mateix paral·lelis-
me que he fet amb el futur del Ministeri Fiscal: les Mesures Penals Alternatives no han de ser
mai accessòries de l'adjectiu, del processal, ni de com són d'accessori els ritmes de tramitació
del procés. Les Mesures Penals Alternatives han de ser consubstancials a la reacció penal en un
estat social i democràtic de dret i deuen considerar-se i inscriure's, com en la teoria estan, no
en la fase de la celeritat o no celeritat del procés, no en la fase de alleujament ni de la massifi-
cació de les presons, sinó exclusivament segons el seu contingut autèntic, en el substantiu i no
en l'adjectiu i no en l'accessori.

El fiscal Mena exposa que les MPA han d’aplicar-se enfront de la antisocialitat de deter-
minades conductes mereixedores d'un determinat judici de retret, “judici de retret que no pot
estar mesurat en la lleugeresa de les conductes, catalogada o mesurada aquesta lleugeresa en
funció exclusivament del contingut punitiu, de la reacció punitiva concreta que s'aplica, sinó
que aquest judici de retret específic ha de ser aplicat com a mereixedor de les Mesures Penals
Alternatives”. Expressa que aquestes han d'aplicar-se exclusivament d’acord amb la recupera-
bilitat concreta del tipus de delinqüent, “de tal manera que podria, i de fet succeirà, no ser
aplicable a determinades conductes mereixedores d'un judici de retret no molt sever, però
l’autor de qual no té les característiques de recuperabilitat que determinarien l'eficàcia de la
mesura”. I afegeix que, suposat que el judici de retret, quant a la quantificació de la reacció
punitiva, sigui més sever, no obstant això, ateses les característiques de recuperabilitat de la
persona, l'aplicació de la mesura augura la possibilitat d'una autèntica eficàcia de la mesura.
És des d'aquesta perspectiva, “que comprenc que és subtil i problemàtica”, en la que cal treba-
llar per a una implantació efectiva en el futur. “Des d'aquesta perspectiva, no estem en la
mateixa situació que fa 30 anys. Cal reconèixer que fa 30 anys ja teníem el debat, però ara hi
ha una situació nova, llavors no havia consellers, òbviament, però qui tenia les funcions insti-
tucionals del conseller en absolut s'asseia amb nosaltres. Crec que han canviat molt les coses i
ara comencem a tenir algunes experiències parcials, puntuals, anecdòtiques… però comen-
cem a tenir experiències”.

Conclou l'aportació expressant la seva confiança que en un temps pròxim s'avançarà en
l'aplicació de les MPA; “si no tenim desànim davant els evidents i previsibles fracassos, avan-
çarem, i si s'avança amb cura crec que arribarà un temps assolible i pròxim que aquestes
mesures seran una manera complementària essencial al treball penitenciari, en l'aplicació
humanitària de les reaccions punitives”.

Ma. Eugènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Després d'agrair la invitació de l'Institut de Reinserció Social, centra el tema expressant que
en un estat de dret com el que tenim, la infracció de la norma comporta una sanció i una con-
seqüència jurídica i que si aquesta infracció suposa trencar els principis bàsics de la convivèn-
cia social, la pena més característica és la privativa de llibertat. Afegeix que, no obstant això, el
legislador, per raons d'oportunitat, pot decidir que aquesta pena no s'apliqui, o no s'apliqui
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íntegrament o bé se substitueixi per altres més efectives o orientades menys cap a la repressió
i més cap a la reinserció i prevenció; la reinserció del delinqüent i prevenció dels delictes.
“Atenent a la gravetat dels fets comesos, no sempre serà possible substituir la pena privativa
de llibertat. No obstant això, en molts casos, la infracció comesa no suposarà o no tindrà la
gravetat necessària perquè no es pugui tendir primordialment a la finalitat preventiva i reso-
cialitzadora de la pena aplicant mesures alternatives a les de presó”.

Destaca a continuació el marc legislatiu actual en el qual “el legislador ha decidit ja qui-
nes penes poden ser substituïdes per penes alternatives, evitant els efectes perniciosos que
indubtablement té l'ingrés a la presó per als delinqüents. Correspon ara l'aplicació d'aquestes
Mesures Penals Alternatives, que a més ha volgut potenciar el legislador també amb l'última
reforma del Codi penal sobretot en el que es refereix a les mesures que consisteixen en treballs
en beneficis de la comunitat. Correspon a jutges i magistrats individualitzar aquestes mesu-
res, adaptant-les a la personalitat dels delinqüents i a la tipologia dels delictes de manera que
realment puguin servir en la pràctica perquè aquesta persona en concret, i en relació amb el
delicte comès, pugui ser totalment reinserida”.

Prosseguint en els aspectes legislatius, E. Alegret enumera les diferents penes alternatives:
“presons atenuades, suspensions condicionals amb obligació de compliment de deures, acti-
vitats de formació, tractaments terapèutics a drogodependents, treballs en benefici de la
comunitat poden complir una funció reparadora i preventiva i a la vegada aconseguir aquesta
finalitat de reinserció del delinqüent. I així ha de ser percebut per la societat”.

Es refereix a l'efectivitat de les Mesures Penals Alternatives, assenyalant que “dependrà, en
primer lloc, lògicament, de la sensibilitat de jutges i magistrats, que són els que les han d'acor-
dar, perfilar i donar-ne les característiques. Però també el bon resultat d'aquestes Mesures
Alternatives dependrà del control de l'aplicació de la mesura, tant per part dels jutges de vigi-
lància penitenciària com de l'Administració encarregada de vetllar per aquesta execució. Tots
dos hauran d’encarregar-se que efectivament es pugui donar compliment a les mesures en les
formes previstes i en les condicions més dignes i més adequades per aconseguir aquestes fina-
litats.

Va ressaltar el paper de l'Administració pública sobre el tema, indicant que la Generalitat,
els Ajuntaments, en col·laboració amb les entitats privades, com l'Institut de Reinserció
Social, han de disposar i organitzar amb professionals i experts els treballs en benefici de la
comunitat que el penat haurà de complir en substitució de la pena privativa de llibertat;
també les activitats formatives i terapèutiques que s'han de seguir i vetllar perquè aquelles
imposicions d'abstenció de determinades conductes realment siguin complertes. “Una even-
tual inefectivitat de les Mesures Penals Alternatives a manca dels mitjans necessaris per posar-
les en marxa, no només impediran la reinserció social del delinqüent, sinó també, i més
important, incidiran negativament en la confiança que ha de tenir la societat en les institu-
cions encarregades de protegir els seus interessos i, en definitiva, que la societat percebi com a
veritables alternatives a la presó aquestes altres penes orientades a la reinserció i a la prevenció
del delicte.

Conclou expressant el seu desig que la Reunió d'experts serveixi per trobar el punt ade-
quat a l'aplicació d'aquestes Mesures, per aconseguir que realment siguin efectives i es pugui
estendre la seva aplicació, que fins ara creu bastant reduïda, i no compleix per tant la finalitat
que li és pròpia.
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Josep M. Vallès, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

En primer lloc, agraeix l’IReS la seva invitació i sobretot la iniciativa, i també el seu paper com
a entitat col·laboradora de l'Administració catalana en aquests temes i com a promotor de
debats com el present.

Inicia la seva aportació indicant que, no com a expert en matèria penal com els presents,
sinó per l'estudi sobre el tema que ha hagut de realitzar en el desenvolupament del seu càrrec,
ha arribat a conclusions respecte a les Mesures Penals Alternatives a la presó, en el sentit que
“és un assumpte en el qual, probablement, ni el legislatiu, ni el judicial ni l'executiu han com-
plert prou amb la seva obligació. I a la vegada això els ha permès traspassar-se recíprocament
la responsabilitat que les Mesures Penals Alternatives no hagin prosperat en la nostra societat
com han prosperat en altres països”.

Afirma que “després de les intervencions anteriors, molt més autoritzades que la meva”
les Mesures Alternatives a la presó per a determinats delictes o determinades conductes anti-
socials són molt més concordants i coherents amb l'esperit de la Constitució, “amb la lletra de
la Constitució d'un estat social i democràtic de dret, són més efectives en el seu objectiu de
reinserir o resocialitzar l'infractor i, finalment, són més econòmiques”.

“Per aquestes tres raons, com a mínim: raó de coherència amb el pensament que inspira
la Constitució i la forma d'estat que s'ha donat a aquest país; per efectivitat quant a la recupe-
ració de persones que per determinades circumstàncies s'han col·locat temporalment al
marge de les pautes ordinàries de convivència; i per raons utilitàries de caràcter econòmic,
crec que les Mesures Penals Alternatives haurien d'ocupar, en el sistema penal, un lloc que
fins ara no ocupen”.

“No vaig a insistir aquí —perquè els aquí reunits ja estan convençuts— que la presó, l'in-
ternament, la privació de llibertat, com he llegit en algun text d'expert, és el sistema més car
per reproduir la delinqüència. Frase paradoxal però bastant expressiva del que es diu a vega-
des en termes més especulatius, o més doctrinals”.

El conseller Vallès exposa dades molt il·lustratives procedents de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil: el cost d'una persona privada de llibertat, sense
tenir en compte l'amortització de les instal·lacions, se situa entre els 50 i els 60 euros/dia,
mentre que el cost de l'aplicació de la Mesura Penal Alternativa a la Presó se situa entre els 2 i
3 euros diaris. “Aquest no és l'argument central de la qüestió. Encara que és un argument
potent quan es tracta d'administrar recursos públics, perquè si els administrem de manera
que no compleixen amb l'objectiu per al qual han d’aplicar-se, també estem faltant al que són
les obligacions polítiques i socials. Però aquest índex és representatiu, o un bon reflex, de la
situació de descompensació que avui patim entre els recursos de presó i els de Mesures Penals
Alternatives.

Fa referència a la situació concreta de Catalunya: “tenim en aquests moments al voltant
de 8.100 interns en el nostre sistema carcerari i unes 1.200 persones sotmeses a Mesures
Penals Alternatives. No és la proporció adequada tenint en compte criteris com els que apun-
tava el fiscal Mena, és a dir, el tipus de delicte comès i la possible o eventual valoració de la
recuperabilitat de la persona. No és, a primera vista i a segona vista, la proporció adequada:
8.100 / 1.200. Amb tota probabilitat, i no sóc expert, entre els 8.100 interns; hi ha possibilitats
d'aplicar Mesures Penals Alternatives amb resultats més eficients que la privació de llibertat”.

Aprofundint en el tema i fent referència expressa a la comparació de pressupostos desti-
nats a mesures de privació de llibertat i MPA, aporta un “dada trista i desafiadora: en el pres-
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supost del Departament de Justícia estem dedicant entorn de 150 milions d’euros anuals a
l'aplicació de la privació de llibertat i estem dedicant menys del 1,5 milions d’euros anuals, a
Mesures Penals Alternatives. Insisteixo que les dades econòmiques per sí soles no són argu-
ments contundents, però són indicadors interessants. No és possible que apliquem només
l'1% dels recursos del sistema d'execució penal a Mesures Penals Alternatives si tenim la con-
vicció, en vista del que està succeint en altres països, que són més eficients les Mesures Penals
Alternatives en determinats casos —que ha catalogat aproximadament el fiscal—, que l'inter-
nament, que la privació de llibertat.

El conseller Vallès, en conseqüència amb el que ha exposat, indica el que seria el compro-
mís polític: “com a govern hem dedicat en l'any 2004 —i encara haurem de dedicar en
2005—, a ordenar el sistema de presons. Hem de redreçar un sistema que hem rebut en con-
dicions molt complicades”. Assegura que aquesta reordenació requereix temps: “Els resultats
positius no van a ser perceptibles fins al 2007-2008, això ho saben vostès, ho he repetit en
públic, en privat, davant la premsa. Anem a suportar dos anys particularment durs, 2005 i
2006, en matèria de gestió dels nostres centres penitenciaris. Però els anem a dedicar no sola-
ment a la construcció de dos nous centres que donaran instal·lacions més aptes per al compli-
ment de penes privatives de llibertat; els anem a dedicar a la reordenació dels recursos
humans, que és tant o més important que la disposició d'instal·lacions, però és molt més
complex. Perquè la situació de la qual partim està molt viciada, molt desordenada, per utilit-
zar termes més neutres, la qual requereix una intervenció, delicada però enèrgica, per intentar
recompondre el dispositiu que en matèria de personal requereix un sistema modern d'execu-
ció penal”.

Amb referència a les MPA, i a partir de les prioritats exposades per al present i el futur,
afegeix “Però si aquesta ha estat la prioritat del 2004 i 2005, penso que 2005 i 2006 han de
donar mostres també, des del punt de vista de l'acció de govern, que les Mesures Penals
Alternatives no són un ornament complementari de l'execució penal, sinó que ocupen una
posició important, rellevant, en el conjunt de l'execució penal. No m'atreveixo a establir,
encara que sí reclamar a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i a
les unitats responsables, alguns objectius quantificables que haurem de pactar, lògicament,
amb el poder judicial i amb la fiscalia, a fi de detectar on, de manera gradual i progressiva i
per la via del tempteig, poden aplicar-se amb expectatives d'èxit. El fiscal Mena s'ha referit ja a
algunes experiències en curs que estan donant resultats, raonablement satisfactoris. I sóc pru-
dent, perquè no m'agrada llançar les campanes al vol, però crec que hi ha una base suficient
per estendre aquesta experiència de manera progressiva i no excessivament lenta, de manera
que aquest milió i mig d’euros, per a traduir-ho també prosaicament al pressupost, pugui
incrementar-se substantivament en els exercicis pressupostaris pròxims, del 2006 i 2007, que
són els que la legislatura permet preveure com a operatius per a aquest govern”.

“No som aquí fixant un horitzó utòpic en el qual desaparegui la pena de privació de lli-
bertat, que desapareguin els centres penitenciaris, no estem situats en aquesta tessitura. Estem
a l'horitzó realista, això sí, que permet desplaçar el centre penitenciari del centre del sistema
d'execució penal a una posició important, però no central, perquè aquesta posició serà acom-
panyada, o ha de ser acompanyada, per un altre tipus de mesures de caràcter penal.

El conseller Vallès finalitza la seva intervenció adreçant aquestes paraules als participants:
“Vosaltres sou els convençuts; potser convindria també confrontar-se amb gent no tan con-
vençuda. Suposo que ho feu en la vida quotidiana i també en debats d'aquest tipus. Seria bo
fer-ho, perquè pot haver-hi argumentacions entenedores per als qui tenen més reticència i
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escepticisme; fer-ho sempre que aquesta reticència o escepticisme no estiguin originats estric-
tament en un conservadorisme tan arrelat que impedeixi qualsevol diàleg o intercanvi d'opi-
nions. Jo, per tant, us convido a l'Institut i a tots els participants que prosseguiu en aquesta
tasca de debat i de proselitisme —si se'm permet dir-ho així— i també els que teniu respon-
sabilitats directes sobre la matèria i en la seva l'aplicació i que compteu amb el suport de la
Conselleria i el meu particular. No solament suport sinó compromís d'anar incrementant
l'abast de l'aplicació d'aquestes mesures alternatives a la presó, per la responsabilitat que te la
Generalitat en l'execució penal. Les conclusions o resultats de les vostres deliberacions ens les
traslladareu i seran una part important per dibuixar l'estratègia, i passar de només anunciar-
la —com ha estat anunciada en els documents de estratègia penitenciària— a estructurar-la i
cristal·litzar-la en una sèrie d'actuacions amb expressió pressupostària. I dit això, reitero el
meu agraïment”.*
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Josep M. Pijuan
Magistrat, vocal de la Junta Directiva de l’IReS
Institut de Reinserció Social 

L’IReS, com a Organització no governamental fonamentalment dirigida a l'atenció social,
psicològica i educativa de persones en situació de risc social, des de la seva constitució en
l'any 1969 està implicat en el compromís, comú amb altres operadors del món jurídic, de
donar compliment a l'article 25.2 de la Constitució que mana que “les penes privatives de lli-
bertat i les mesures de seguretat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social..”,
entenent, a més, que aquest mandat constitucional ha d'interpretar-se en l'ampli sentit que
totes les penes en general, i no solament les privatives de llibertat, han d'orientar-se a la rein-
serció social.

Membre fundador de la Conferència Permanent Europea de la Probation (CEP), consti-
tuïda en el si del Consell d'Europa, l’IReS va crear una comissió integrada per jutges, fiscals,
advocats, professors d'universitat i treballadors socials que, en la mesura de les seves limitades
possibilitats, va procurar formar una opinió favorable a la instauració de sistemes de llibertat
a prova en el nostre ordenament penal per no perdre l'oportunitat que oferien els diferents
avantprojectes i de Codi penal que es van succeir en els anys 80 i 90, fins a l' avui vigent Codi
penal de 1995, Codi aquest que, respecte a l'anterior Codi penal, ha suposat un canvi radical
pel que a les mesures penals alternatives (MPA) es refereix. Celebrem que algunes de les per-
sones que van treballar en aquella comissió assisteixin avui a aquesta Reunió.

Entenem que el compromís amb la reinserció social és avui més necessari que mai quan
s'observa en bastants estats de l'anomenat món occidental un canvi de la política criminal cap
a postulats de marcat caràcter repressiu, augmentant la severitat de les penes i criminalitzant
un major nombre de conductes.

Ni l'increment de la delinqüència ni, sobretot, l'aparició de formes de criminalitat atro-
ces, poden justificar l'oblit del principi bàsic del dret penal que les penes han de ser propor-
cionades a la gravetat del delicte.

Abolida la pena de mort en el nostre ordenament i en la majoria dels països del nostre
entorn, la pena de presó s'ha erigit en la més greu de totes les penes atès que suposa la negació
del dret a la llibertat individual, que és dret fonamental principal juntament amb el dret a la
vida i integritat física i moral.

No podent prescindir de la pena de presó, el principi de proporcionalitat ens obliga a
limitar-la a aquells delictes més greus i/o als delinqüents que suposen un major perill per a la
seguretat dels ciutadans. Per a les conductes criminals de menor gravetat i per als altres delin-
qüents, la pena de presó ha de ser substituïda per altres penes menys perjudicials per a l'indi-
vidu i la societat.

Informe introductori de l’IReS
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Avui és comunament admès que la pena de presó, en general, no assoleix un dels objec-
tius que té assignats, la rehabilitació del penat. La finalitat del tractament penitenciari és, com
diu l'article 59, apartat 2, de la Llei orgànica general penitenciària, “fer de l'intern una persona
amb la intenció i la capacitat de viure respectant la Llei penal, així com de subvenir a les seves
necessitats”, però la superpoblació existent a les presons, mal endèmic que és comú a la majo-
ria de sistemes penitenciaris, impossibilita l'execució de la pena de manera convenient per a
aconseguir el fi de la rehabilitació del penat, i converteix el compliment de la pena com un
mer apartament temporal del delinqüent de la societat que, en no poques ocasions, produeix
a més l'efecte no estimat d'actuar com a factor de criminalitat.

L’IReS sempre ha apostat fermament per les MPA com a instrument eficaç per a la rein-
serció social dels delinqüents, amb el benentès que les MPA han de quedar limitades a les
penes curtes de presó.

Va celebrar, en el seu moment, que el Comitè de Ministres del Consell d'Europa, en reso-
lució adoptada el 9 de març de 1976, recomanés als seus Estats membres que eliminessin els
obstacles legals a l'aplicació de substitutius de l'empresonament, assenyalant com a mitjans
les mesures de llibertat a prova, la substitució de la pena de presó per pena pecuniària, les
mesures d'interdicció i confiscació en lloc de l'internament, el treball en benefici de la comu-
nitat, mesures que confirmant la culpabilitat no imposin pena al culpable o bé dilatin la sen-
tència.

La convicció sobre la bondat de les MPA com a instrument de reinserció social es fona-
menta que permeten una major individualització de la sanció en atenció a les circumstàncies
personals i necessitats del delinqüent, tenen un menor cost econòmic que la pena de presó i
tenen un menor cost personal perquè no produeixen els efectes nocius de les penes curtes de
presó.

Defensem les MPA, tant aquelles que ho són en sentit propi perquè eviten l'ingrés a la
presó per substituir a una pena curta de presó ja imposada i que, en un altre cas, deuria exe-
cutar-se, com aquelles altres MPA que són pròpiament penes que s'estableixen en les lleis
penals amb caràcter alternatiu a la pena de presó. També les que no suposen intervenció
social, com passa amb la multa o determinades penes privatives de drets.

Encara que totes les MPA tenen, en principi, efectes beneficiosos per la sola finalitat que
compleixen d'evitar el curt ingrés a la presó, l’IReS aposta principalment per les MPA que, a
més de substituir la pena curta de presó, suposen una intervenció social, ja que perquè es
compleixi la finalitat de la prevenció especial, evitant la reincidència en el delicte, ha de
donar-se una oportunitat real i això implica, necessàriament, una intervenció sobre les cir-
cumstàncies que van portar a la comissió del delicte, amb mesures d'ajuda social i també de
control.

Amb l'entrada en vigor del Codi penal de 1995, el marc legal de les MPA, en el seu sentit
propi, ha canviat substancialment i en sentit positiu. Teníem un règim legal certament restric-
tiu, amb les limitades possibilitats que oferia la condemna condicional, o remissió condicio-
nal de la pena, que en principi no comprenia una altra obligació que la de comunicar canvis
de residència i venia condicionada exclusivament a no delinquir de nou durant el termini de
remissió, encara que posteriorment i per als delictes comesos amb ocasió de la dependència a
drogues tòxiques i estupefaents, es va condicionar a més al compliment de l'obligació de
seguir un tractament de desintoxicació.

El Codi penal de 1995 no solament ha donat nou concepte a la institució de la remissió
condicional, anomenada ara suspensió de l'execució de la pena, sinó que amplia el seu àmbit i
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la dota de major contingut, fomentant la reparació civil del delicte en condicionar la suspen-
sió al fet que el penat indemnitzi la seva víctima i introduint la possibilitat d'imposar al penat
obligacions i deures que conformen un espècie de submissió a vigilància que s'aproxima a la
Probation. El nou Codi també ha introduït formes de substitució de les penes privatives de
llibertat i altres MPA, algunes absolutament innovadores en el nostre dret penal com els
arrestos de cap de setmana i els treballs en benefici de la comunitat (TBC).

Seria injust no reconèixer que l'ordenament penal vigent preveu vertaderes MPA i ofereix
possibilitats reals d'aplicació.

Però rebutgem que el règim legal vigent mantingui la limitació de la suspensió de l'execu-
ció de la pena a la primera condemna i a les penes inferiors a dos anys, malgrat l'excepció de
l'article 87, que en la gairebé generalitat dels casos la suspensió no implica una intervenció
social i que hi ha mesures penals alternatives l’aplicació de les quals gairebé ve a constituir
una excepció.

Per això, i després de més de vuit anys de vigència del Codi penal de 1995, creiem neces-
sari recollir dels poders públics una major atenció cap a les MPA, de la qual han de resultar
modificacions legislatives que ampliïn l'àmbit d'aplicació de les MPA, una política social que
les doti de majors recursos i una generalització en la seva aplicació pels jutges i tribunals.

Sempre, i pensant exclusivament en els delictes menys greus, és desitjable disminuir el nom-
bre de delictes castigats amb pena de presó, assignar-los altres penes no privatives de llibertat.
Però hi ha reformes més plausibles, com eliminar l'excessiu rigor de la suspensió de l'execució de
la pena de presó i de la substitució de la pena de presó, ampliant l'àmbit de la seva aplicació a
penes de presó que excedeixin de dos anys, almenys fins a tres anys de presó, per ser pena menys
greu. Així mateix, eliminar la barrera que suposa l'exigència de la primera condemna, possibili-
tant la suspensió de l'execució de la pena a delinqüents no primaris, substituint per a això el
requisit de la primarietat delictiva pel d'un pronòstic favorable sobre la seva perillositat criminal.

L'última gran reforma del Codi penal (LO 15/2003, de 25 de novembre) ha tingut
encerts, com la modificació de l'article 88 acabant amb la prohibició que els TBC poguessin
convertir-se, a través d'una doble substitució, en una alternativa directa a les penes de presó,
així com l'ampliació fins a la pena de presó no superior a cinc anys la possibilitat de suspensió
extraordinària de l'article 87. Fins i tot podem arribar a considerar un encert la supressió de la
pena d'arrest de cap de setmana, ja que l'experiència va demostrar que la que havia de ser una
pena alternativa o substitutiva d'una pena curta de presó, amb caràcter preceptiu a la pena
inferior a sis mesos (article 71.2) i potestativament amb caràcter general a la pena no superior
a un any, i excepcionalment a dos anys (article 88.1), en la pràctica venia a convertir-se en una
pena curta de presó al complir-se els arrestos de manera ininterrompuda.

Però l'última reforma del Codi penal també ha tingut grans desencerts, com és la modifi-
cació de l'article 71.2 limitant la preceptiva substitució per pena no privativa de llibertat a la
pena de presó inferior a tres mesos, en lloc de sis mesos. Creiem que l'esmentat precepte hau-
ria de reformar-se novament, restablint el límit dels sis mesos.

Les modificacions legislatives haurien d’aportar, així mateix, un nou disseny de les MPA,
generalitzant la imposició de normes de conducta, que ara només és discrecional (article
83.1) i, a més, en la pràctica es converteix en excepcional. No és desgavellat pensar que les
obligacions o deures fossin d'imposició preceptiva en el cas de delinqüents no primaris, atès
que amb això s'assegura una intervenció social que, sens dubte, haurà de possibilitar la seva
reinserció. Encara que això suposi fer més costosa la suspensió per al penat, sempre li serà
més beneficiós que l'ingrés a la presó pel curt temps de la pena imposada.
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És obvi que aquestes reformes legislatives exigiran una major dotació de recursos, una
política social més generosa.

Precisament, les actuals dificultats en l'aplicació de les MPA a falta de recursos no anima
els jutges i tribunals a generalitzar la seva aplicació. L'exemple més clar ho tenim en els tre-
balls en benefici de la comunitat, l’escassa aplicació de les quals és directament proporcional a
una oferta tan manifestament insuficient.

Una política de restricció de la despesa social és incompatible amb una política que afa-
voreixi la reinserció social. I els recursos no solament els ha de prestar l'Administració públi-
ca. També hem d'implicar-hi la denominada societat civil.

Un important desavantatge és la idea, arrelada a la societat, que les MPA són un mitjà
d'eludir la pena que, mentre que suposen una certa impunitat, vénen a afavorir l'increment
de la delinqüència.

Els informes sociològics sobre aquest fet particular desil·lusionen. Així, més del 73 % dels
enquestats pel CIS en l'any 1988 pensava que no es castiga el suficient als delinqüents, percen-
tatge que en l'any 1990 va ser del 65 % i en l'any 1992 es va incrementar al 70 % (1). Segons el
segon baròmetre d'opinió del Consell General del Poder Judicial, en l'any 1984 el 43 % dels
entrevistats opinava que no es castiga prou a aquells que cometen delictes, percentatge que en
l'any 1985 es va incrementar fins al 46 % (2). I, segons el cinquè baròmetre d'opinió del
Consell General del Poder Judicial, el 55 % dels entrevistats considera que amb més mà dura
s'acabaria el problema de la creixent criminalitat, i de fet un de cada dos espanyols (el 50 %
exactament) considera que les penes que estableixen les nostres lleis per els qui cometen
delictes són massa toves (3).

Si els ciutadans en general tenen la percepció que no es castiga prou als delinqüents,
també els mateixos delinqüents als qui s'apliquen les MPA moltes vegades no les perceben
pròpiament com una pena, i tenen el sentiment que han estat absolts perquè la comissió del
delicte no els ha suposat cap perjudici real.

Mentre que la col·laboració de la denominada societat civil resulta imprescindible per a asso-
lir un major desenvolupament de les MPA, hem d’esforçar-nos a presentar les MPA com el que
veritablement són, una pena efectiva, que és feixuga per al delinqüent i que constitueix un mitjà
eficaç per a la reinserció social. Si aconseguim que la societat es convenci d'això, podrem demanar
la seva col·laboració, que és imprescindible i que podrà articular-se a través de convenis amb les
diferents associacions, pensem principalment en les ONG i altres associacions sense ànim de lucre
que exerceixen tasques d'una inestimable qualitat humana i que poden oferir tasques veritable-
ment útils per als fins de la reinserció social. En aquesta matèria hem d’assolir la necessària com-
plicitat entre l'Administració pública i la societat civil compromesa en l'acció social.

Agraeixo la seva atenció i els reitero el reconeixement de l’IReS per la seva presència i
dedicació en aquesta Reunió, convençut que les reflexions que resultin podran traslladar-se
i seran assumibles pels poders públics, fet amb el qual efectivament aconseguirem donar un
veritable impuls a les MPA.
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Document Català  13/7/05  16:02  Página 22



APORTACIONS:

Ramon Parés: “Anàlisi valorativa sobre quines Mesures penals alternatives destaquen en la
legislació comparada europea. Tendències de futur”

Ladislao Roig i Rosa Cosmelli: “Valoració del procés d'inclusió de les formes substitutives en
la legislació espanyola des de 1995 fins avui”.

Ramon Parés
“Anàlisi valorativa sobre quines mesures penals alternatives destaquen en la legislació
comparada europea. Tendències de futur”

Analitzant els continguts de les diverses Recomanacions del Comitè de Ministres del Consell
d'Europa, algunes ja llunyanes en el temps com la Resolució (65)sobre la suspensió de l'exe-
cució de la pena privativa de llibertat, la probation i altres mesures substitutives de les
penes privatives de llibertat, o la més recent Recomanació ( 2003) 22 relativa a la llibertat
condicional, no resulta difícil apreciar que també en el terreny de la política criminal, existei-
xen dues Europes.D'una banda, l'Europa de les idees i dels experts, i de l’altra, l'Europa dels
governs. D'aquesta manera, la dissociació entre els plantejaments de política criminal de les
diverses Recomanacions i la tasca dels parlaments nacionals i dels seus governs ha estat cons-
tant i ha anat en augment els últims anys.

La denominació europea de les MPA: sancions i mesures aplicades (executades) en
la comunitat (SMC)

Sota aquesta denominació tenen cabuda totes aquelles penes i sancions penals que tenen en
comú la seva aplicació o execució en el medi obert (comunitat) amb un doble contingut que
inclou l'assistència individualitzada al penat així com determinats nivells de control, vigilàn-
cia o supervisió.

El concepte SMC ha assumit el desenvolupament de noves modalitats sancionadores en
llibertat que apareixen a Europa els últims anys. Així a un concepte inicial restringit a la pro-
bation anglosaxona o la sursis continental se n'han anat sumant mesures com el TIG (treball
d'interès general) o TBC (treball en benefici de la comunitat), la llibertat condicional o les
més recents modalitats de compliment alternatiu relacionades amb la mediació penal i la
reparació a la víctima de delicte o bé amb la utilització de les noves aportacions tecnològiques
en l'àmbit de la vigilància electrònica.

Sessió 1
Valoració de la legislació espanyola i europea amb referència a les

MPA
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En qualsevol cas es mantenen fora del concepte SMC la pena de multa o la modalitat de
compliment de la pena privativa de llibertat denominada règim obert.

La gran classificació de les mesures alternatives a Europa es refereixen d'una banda, a les
quals eviten l'efectiu ingrés del penat en un centre penitenciari i de l’altra, aquelles amb capa-
citat per reduir el temps de vinculació amb la pena privativa de llibertat en les seves modali-
tats de vida de règim ordinari i règim obert.

Penes i mesures més aplicades a Europa

En termes generals les penes i mesures més aplicades en el conjunt d'Europa són: la multa, la
suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat i la pena de presó.

D'entre les penes o mesures alternatives destaquen per la seva important aplicació la sus-
pensió de l'execució de les penes privatives de llibertat amb assistència i control del penat, la
probation, els TIG o TBC i la llibertat condicional.

En la majoria de països europeus els penats receptors i subjectes a l'aplicació de mesures
alternatives superen clarament els receptors de la pena de presó. Podria dir-se que el catàleg
de mesures alternatives constitueix la primera i gran opció punitiva per a la majoritària delin-
qüència no greu ni violenta. És àmpliament conegut que Espanya constitueix una de les
excepcions respecte a aquesta tònica general.

Un nou escenari europeu per a les mesures alternatives

L'Europa del 2005 no és ja l'Europa dels anys 60 o 70. Un determinat nivell de comprensió, de
compromís respecte al delinqüent ha finalitzat. L'Europa del 2005 es regeix majoritàriament
per plantejaments de tolerància zero, pel discurs favorable a una seguretat sense límits.

Per un costat en el discurs sobre política criminal apareix amb força la víctima i el seu
tractament des del sistema penal que, ja no pot ser el de simple convidat de pedra.

D'altra banda han caigut en desús els plantejaments contraris a les penes privatives de lli-
bertat de curta durada imperants majoritàriament a Europa durant els anys 70 i 80. Amb
caràcter gairebé general la majoria de països han apostat pel retorn de les penes de presó de
curta o molt curta durada amb nivells d'aplicació que ronda el 70% sobre el total de penes
privatives de llibertat. Aquesta nova realitat que cal valorar sens dubte com a negativa, podrà
tenir efectes en el desenvolupament de les mesures alternatives encara que sols siguin com a
element corrector d'un sistema excessivament procliu a la utilització del medi penitenciari.

En aquest escenari la presó apareix com un valor segur, més fort que mai. Una pena de
presó que es manté sense una alternativa general.

Les opcions alternatives no retrocedeixen, però tampoc avancen significativament com a
substitutives de la pena de presó. Es produeix una situació de coexistència entre les diferents
opcions punitives. En aquest context s'observa un augment destacat de totes les penes: aug-
menten les mesures alternatives però també augmenta i de manera considerable la utilització
de la pena de presó. En definitiva es produeix una forta expansió del dret penal i del sistema
de penes.
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El futur

En aquest context, sens dubte no propici per a les alternatives, cal efectuar una primera consi-
deració: les opcions alternatives han resistit allà on estaven consolidades. Però no solament
han resistit, també han superat la prova de la credibilitat com a opció penal vàlida. Sembla
fins a cert punt lògic que en el context actual a les mesures alternatives se'ls hagi exigit més i
millor que no a altres opcions punitives molt més assentades entre els ciutadans.

D'aquesta manera, es manté oberta l'esperança que més enllà de la presó existeixin altres
opcions sancionadores perfectament assumibles.

Les opcions de futur per al desenvolupament de les mesures alternatives a Europa poden
situar-se dins dels següents paràmetres amb el lícit i necessari objectiu de competir i guanyar
terreny a la pena de presó:

• Important desenvolupament de les mesures alternatives relacionades o vinculades
amb programes d'atenció i reparació a la víctima de delicte.

• aplicació progressiva de les noves tecnologies en l'àmbit de l'execució penal (vigilància
electrònica: presencial o GPS) en qualitat d'instrument de control dins de programes
de supervisió en medi obert de curta durada i sempre que s'utilitzin com a vertaderes
mesures alternatives a la presó.

• desenvolupament del concepte de les denominades penes intermèdies situades en el
llarg recorregut que hi ha entre la multa i la presó.

• desenvolupament de les penes o mesures mixtes entre diferents mesures alternatives
així com entre mesura alternativa i presó.

La seguretat ciutadana no deu plantejar-se com una aportació exclusiva de la pena de
presó. Una aplicació seriosa i rigorosa de les mesures alternatives contribueix satisfactòria-
ment als interessos i demandes de la societat a favor de la convivència i la pau social.

En aquest sentit cal destacar i valorar positivament l'última Recomanació Rec. (2003) 22
del Consell d'Europa, referida a la llibertat condicional mentre que estableix també com a
objectiu de la llibertat condicional la contribució a la seguretat ciutadana i a la disminució de
la delinqüència dins de la societat.

El model de política criminal insostenible que s'ha generat a Europa els últims anys
requereix un replantejament general.

Els nous elements incorporats recentment al debat penal i relacionats amb els costos del
sistema i els models de gestió poden tenir la clau del canvi.

Pot ser que en l'Europa dels pròxims anys siguin els economistes i els gestors públics els
qui defensin la necessitat de potenciar les opcions penals alternatives i una menor utilització
de la pena de presó. Possiblement el debat de les idees serà superat pel debat dels pressupostos
i per nous conceptes sobre l'eficàcia de les diferents sancions penals.
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Ladislao Roig i Rosa Cosmelli
“Valoració del procés d'inclusió de les formes substitutives en la legislació espanyola des
de 1995 fins avui”

1. Introducció

La LO 10/1995 manté entre els seus principis dos de bàsics: Primer, l'afirmació que es fan des-
aparèixer les penes curtes de presó en abolir-se la pena d'arrest més gran (d'un mes i un dia a
sis mesos) i establir l'article 71.2 un sistema obligatori de substitució de les penes que resul-
tessin inferiors a sis mesos, bé per les noves de l'arrest de cap de setmana i/o treballs en bene-
fici de la comunitat, bé mitjançant la pena de multa.

El segon principi es recull expressament en la seva Exposició de Motius: “… Es proposa
una reforma total de l'actual sistema de penes de manera que permeti abastar, en la mesura del
possible, els objectius de resocialització que la Constitució li assigna. El sistema es proposa…
ampliar les possibilitats de substituir-les (les penes privatives de llibertat) per altres que afectin a
béns jurídics menys bàsics”.

Cap dels dos principis s'han complert, en part perquè és el mateix legislador el que en l'a-
plicació concreta de l'articulat sembla desdir-se dels seus propis enunciats, possiblement ate-
morit a donar passos cap a segons quina direcció. I en part per una gairebé absoluta falta de
voluntat política i judicial a posar en servei uns vertaders mecanismes de substitució punitiva.

La recent Llei orgànica 15/03 modificadora novament del C. Penal no fa sinó incidir, tret
de concretes excepcions, en aspectes demostratius que el legislador (ni els jutges) no creu en
els substitutius penals.

Queda clar que alguna de les reflexions que a continuació s'exposen es fan des de la pers-
pectiva de la nostra pròpia experiència i, per això, un tant localista, de manera que pot ser que
en altres comunitats l'experiència hagi estat una altra, encara que molt ens temem que les
línies generals han estat, i són, semblants.

2. Les penes curtes carceràries 

Possiblement un dels principis en el qual hi ha hagut més coincidència entre els penalistes és
aquell que afirma que les penes curtes carceràries són negatives qualsevol que sigui el prisma
des del qual es contemplin i a aquest principi semblava acollir-se el Legislador del 95.

La pràctica ha estat ben diferent: La configuració de la pena de l'arrest de cap de setmana
tant quant al seu lloc de compliment, la presó, com les conseqüències del seu incompliment,
la presó, així com la configuració igualment carcerària de la responsabilitat personal subsidià-
ria de l'impagament de la pena de multa, han dut a l’assoliment d’una realitat ben diferent de
la suposada voluntat legislativa. La pena d'arrest més gran va desaparèixer en el 95, però les
penes carceràries de quatre, sis, deu dies o un o dos mesos han estat i són habituals.

Aquesta contradicció entre la voluntat legislativa i la realitat quotidiana no ha semblat
preocupar en extrem al nou legislador del 2003. No solament no s'ha buscat una alternativa
als abolits arrestos de cap de setmana i no sols es manté la naturalesa carcerària de la respon-
sabilitat personal subsidiària, sinó que reapareix una pena inferior a la de sis mesos, la de tres
mesos de presó.
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3. Els anomenats substitutius penals

3.1. Els desapareguts arrestos de cap de setmana

Aquest substitutiu penal semblava ser particularment desitjable pels penalistes per entendre
que complia dos requisits bàsics que el feien especialment positiu: Centrar el càstig sobre el
temps d'oci del penat (permetent així mantenir tant el seu treball professional com l'àmbit
familiar) i evitar l’anomenat contagi carcerari. No obstant això, la regulació primer del
mateix Codi penal del 95, en el seu article 37, i posteriorment del Decret 690/96, de 26 d'abril,
que ho va desenvolupar, va fer que aquest substitutiu nasqués ja condemnat al fracàs.

En efecte, el paràgraf 2 de l’esmentat article 37 establia que el lloc de compliment dels
arrestos de cap de setmana seria el de l’“establiment penitenciari més pròxim al del domicili
del penat”. Quedava així eliminada d'un cop de ploma la naturalesa de substitutiu carcerari
per passar a ser, en tot cas, un pal·liatiu carcerari. No ja era una alternativa a la pena carcerà-
ria; era “una altra” pena carcerària.

A aquesta autèntica desnaturalització s'ha d'afegir la no molt afortunada inclusió d'a-
questa pena a segons quins delictes (com l'aplicació com a pena única al delicte de l'impaga-
ment de pensions) i, sobretot, el seu pèssim desenvolupament material. Posem dos exemples
d'aquest no desenvolupament que, encara que tots dos són de les Illes Balears, ens semblen
paradigmàtics.

La idea legislativa era que els arrestos de cap de setmana es complissin, encara dins de la
presó, en els anomenats CIS (Centres d'Inserció Social). Doncs bé: Inaugurat allà per l'any 97
un nou centre penitenciari a Palma de Mallorca amb capacitat per més de dos mil interns i
amb tots els avanços tecnològics d'última hora, es van oblidar no obstant això d'incorporar al
nou centre un CIS, oblit que va ser corregit el juny de 1998 quan el BOE publica un decret pel
qual es crea el CIS per a la presó de Mallorca… A Menorca!

El segon exemple té igualment a veure amb l'illa de Menorca. L'article 37.2 estableix com
el compliment ha de realitzar-se al centre penitenciari més pròxim al del domicili del con-
demnat el que, posat que el condemnat a aquesta pena ho fos a Menorca, feia que la pena cal-
gués complir-la a Mallorca ja que a Menorca no hi ha centre penitenciari i els dipòsits muni-
cipals d'aquesta illa no estaven en absolut habilitats. L'article 15 del Decret 690/96 abans
esmentat va acabar d'arreglar el greuge: Les despeses de desplaçament del condemnat des del
seu domicili al centre penitenciari més pròxim correran del seu compte sense perjudici que
posteriorment els siguin reintegrats per l'Administració. No cal dir que, consultades les
corresponents administracions per conèixer si havien pressupostat aquest tipus de despeses,
totes van contestar negativament. En definitiva, el condemnat a Menorca a la pena d'arrest de
cap de setmana havia de desplaçar-se cada setmana des de Menorca fins a Palma de Mallorca
i a més avançar ell mateix les despeses d'avió amb fundades sospites sobre quan se li reinte-
grarien.

S'ha dit que en el Codi penal del 2003 ha desaparegut la pena de l'arrest de cap de setma-
na perquè s'havia demostrat el seu fracàs. És cert. El que neix moribund generalment acaba
morint. Però el que no es pot dir sota cap concepte és que l'arrest de cap de setmana, com
substitutiu a les penes curtes de presó, hagi fracassat al nostre país. I això per la senzilla raó
que mai ho hem instaurat.
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3.2. La suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat

Per primera vegada en la història del nostre dret penal s'introdueix en el 95 una regulació
molt semblant a l’anomenada probation existent en altres països del nostre entorn europeu
amb tres importants novetats respecte de la legislació anterior:

a) L'anotació de la pena suspesa en una secció especial del Registre de Penats i Rebels “a
la qual només podran tenir accés els jutges i tribunals” (article 82.2) i que es cancel·larà transco-
rregut el termini de suspensió fixat, “sense que aquests antecedents penals es puguin tenir en
compte a cap efecte” (article 85.2). Es tracta amb això d'evitar l'estigma d'uns antecedents
penals en qui ha vist la seva primera condemna suspesa.

b) La possibilitat que la suspensió es condicioni al compliment pel condemnat d'una
sèrie d'obligacions i deures a fixar pel tribunal sentenciador, obligacions i deures que s’es-
menten a l'article 83.1 i que són de tan variada naturalesa com la de la prohibició d'acostar-se
a la víctima fins a la participació en programes formatius, laborals, culturals… “o qualsevol
altre que el jutge o tribunal estimin convenients per a la rehabilitació social del penat…”

c) La regulació d'una suspensió especial per a aquells penats que hagin acreditat que la
comissió del seu delicte va venir determinada per la seva addicció a les drogues o a l'alcohol,
especialitat consistent tant quant a la quantia de la pena que podria ser objecte de suspensió
com a l'obligatorietat del penat de sotmetre's a processos de rehabilitació.

Aquesta encertada regulació penal, mantinguda en les seves línies generals a la Llei 15/03,
ha tingut no obstant això una aplicació pràctica més que limitada. Veurem per què:

a) La Secció especial del Registre de Penats i Rebels ha desaparegut sense més, i sense cap
explicació, en la Llei 15/03. Simplement han desaparegut de l'articulat actual tota referència a
ella. En tot cas deu ressenyar-se que, probablement, ha desaparegut alguna cosa que mai va
arribar a existir perquè, almenys els qui això escrivim, mai vam tenir notícies d'aquesta Secció
des de la seva creació, en el 95, fins a la seva desaparició, encara que el fet més greu és que
igualment ha desaparegut la referència en el Codi que aquests antecedents penals no es tin-
guessin en compte a cap efecte, de manera que de nou la suspensió de condemna torna a tenir
tota l'efectivitat a l'hora de comptar amb antecedents penals.

b) L'aplicació per jutges i tribunals de normes de conducta al penat suspens és quelcom
pràcticament inexistent. No solament no es coneixen “els serveis corresponents de
l'Administració competent” que “hauran d'informar al tribunal sentenciador almenys cada tres
mesos sobre l'observança de les regles de conducta imposades” sinó, el que és més greu, tampoc
es coneixen gaire supòsits en els quals els jutges hagin imposat aquestes normes de conducta i
els que es coneixen ho són o per la seva peculiaritat (l'Imam de Fuengirola) o es coneixen pre-
cisament per la seva excepcionalitat.

No sembla que hagi hagut una voluntat política per a la sustentació material dels equips
necessaris per a la confecció, control i evolució de les normes de conducta a imposar pels
jutges. Però tampoc sembla que hagi hagut una voluntat judicial encaminada a concedir sus-
pensions en l'execució de la pena condicionades a aquestes normes o deures. Al final les sus-
pensions de l'execució han quedat limitades a, com succeïa antigament, la mera comprova-
ció que el suspens no hagi tornat a delinquir en el transcurs del termini fixat per a la seva
suspensió.
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c) Diferent és el supòsit de la suspensió als condemnats toxicòmans. Creiem que aquests
supòsits han estat aplicats habitualment i han operat raonablement bé i prova d'això és que la
limitació penològica que va establir el legislador del 95, pena de fins a tres anys, ha estat feliç-
ment ampliada pel legislador del 2003 a penes de fins a cinc anys, ampliació del límit penolò-
gic que sens cap dubte no s'hauria produït de no haver funcionat aquest institut adequada-
ment.

Només una pega per posar a aquesta tipus de suspensió. La prohibició que no s’hi puguin
acollir els reus habituals tenint en compte la definició que de l'habitualitat es recull en l'article
94, “els que haguessin comès tres o més delictes dels compresos en un mateix capítol, en un
termini no superior a cinc anys, i hagin estat condemnats per això”. Aquesta definició d'habi-
tualitat inclou a un nombrós grup de delinqüència juvenil no específicament greu ( robatoris
de cotxe, per exemple) als quals la seva actuació delictiva en un període relativament curt de
la seva vida els va impedir poder refer el seu futur. Una regulació més d'acord amb la realitat
social beneficiaria enormement a un dels substitutius, aquest especial i concret, més encertats
en la nostra legislació.

3.3. Els treballs en benefici de la comunitat

És una de les grans novetats en la reforma del Codi del 95. La possibilitat que el penat resti-
tueixi el seu deute social mitjançant un treball en benefici de la pròpia Societat és una efectiva
i, en principi, més que positiva alternativa carcerària que s'instaura per primera vegada en la
història de la nostra legislació penal més enllà dels treballs forçats expressament prohibits en
la nostra Constitució (art. 25). Malgrat tot, el seu desenvolupament legislatiu, article 49 del C.
penal i Decret 690/96 de 26 abril, limita aquesta alternativa fins al punt de condemnar-la a ser
gairebé simbòlica.

En efecte, el legislador instaura aquest substitutiu carcerari però no sembla creure gaire
en ell i, possiblement per això, en el Codi del 95 els treballs en benefici de la comunitat no
apareixen com a pena directament imposable a cap tipus ni de delicte ni de delinqüent, sinó
que quedava estrictament limitada a ser una pena a imposar exclusivament com a substituti-
va d'una altra i, en concret, com a substitutiva exclusivament de les penes d'arrest cap de set-
mana o de la responsabilitat subsidiària en cas de l'impagament de multa.

El legislador de 2003 fa, no obstant això un pas endavant en establir aquesta pena com
una pena directament imposable i ho fa, a més, per a delictes particularment habituals en la
nostra societat actual com ara la violència en àmbit familiar o els delictes de conducció sota
influència de begudes alcohòliques.

Encara és d'hora per poder valorar la incidència que aquesta última reforma penal pugui
tenir en aquest tipus de pena no carcerària atès que tot just portem quatre mesos des de la
seva entrada en vigor. En tot cas vegem algun dels problemes que la seva aplicació té i, fins a la
nova reforma, ha tingut.

Un problema principal d'aplicació pràctica d'aquesta pena ve derivada de la necessitat del
consentiment del penat per a la seva imposició, d'acord amb el ja assenyalat de la prohibició
constitucional de la pena de treballs forçats. Això suposa dues conseqüències immediates:
una, la que mai pugui ser una pena única, sinó que necessàriament sempre ve imposada com
a pena alternativa; una altra, la que pel fiscal, o les parts acusadores, tampoc puguin demanar-
la ab initio, doncs l'acusat, una vegada condemnat, podria negar-se a acceptar aquesta pena i
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com que cal el seu consentiment, s'originarien greus conseqüències en l'execució de la decisió
condemnatòria.

El segon problema d'aplicació que fins avui hem detectat des del 95, és la l’oferta de tre-
ball que se li ha d’oferir al penat, oferta que ha de procedir de l'Administració penitenciària
(art. 2.1 del Decret abans ressenyat), bé que aquesta pot, més aviat deu, establir convenis amb
altres administracions o entitats tant públiques com privades. La naturalesa del treball a ofe-
rir ha d’estar d'acord amb la mateixa naturalesa penològica del treball del qual parlem, és a
dir, una oferta de treball que no ha d'estar supeditada a èxits econòmics i tenir “un interès
social i valor educatiu a la vegada que ha de tendir a servir de reparació per a la comunitat per-
judicada” (art. 1 del Decret). En una època social com l'actual on l'oferta en el món laboral no
és ja per si mateixa precisament àmplia, aconseguir uns treballs adequats que poder oferir al
penat no és tasca fàcil i així, malgrat l'esforç realitzat en alguns sectors, particularment alguns
ajuntaments, l'oferta de llocs de treball no ha estat, generalment, generosa.

Finalment ressenyar que tampoc els penats han donat mostres d'acceptar aquest tipus de
penes, sinó més aviat al contrari, ja que la majoria ha optat pel pagament d'una multa, si pot
ser mitjançant pagament fraccionat, abans que assumir la realització d'aquest tipus de tre-
balls.

3.4. La substitució de la pena

És una de les grans novetats de la reforma del 95 i, en aquest cas sí, un autèntic substitutiu a
les penes curtes carceràries atès que són substitució per a les penes d'un any i, excepcional-
ment, fins a de dos anys de presó així com, fins al passat 1 d'octubre, dels arrestos de cap de
setmana.

A destacar que el legislador centra el motiu per accedir a la substitució en les circumstàn-
cies personals i la conducta del reu així com “l'esforç per reparar el dany causat”, és a dir, en
dos dels grans temes generalment oblidats en el nostre dret penal: la personalitat del delin-
qüent i la reparació a la víctima.

Indicar que, afortunadament, el legislador del 2003 ha mantingut aquest institut gairebé
sense més canvis que els derivats de l'abolició de la pena dels arrestos de cap de setmana.

Solament dues coses més a afegir: El primer és l'exclusió que d'aquestes substitucions es
fa als delinqüents habituals. El que s’ha esmentat anteriorment per referir-nos a la suspensió
de l'execució de la pena per a alcohòlics i toxicòmans és de plena aplicació a aquest apartat.

La segona cosa radica en la possibilitat atorgada al jutge que es puguin aplicar al penat les
regles de conducta que es fixen a l'article 83. També cal aquí reproduir el que ja s’ha esmentat
en parlar d'aquesta mateixa matèria en la suspensió de l'execució de les penes.

3.5. La localització permanent

Una novetat en la reforma del 2003 és aquesta nova pena privativa de llibertat (art. 35) la
naturalesa de la qual sí és realment substitutiva de la pena carcerària atès que obliga el penat
“a romandre en el seu domicili o en el lloc determinat fixat pel jutge en la sentència”(art. 37),
pena que d'altra banda permet un compliment no continuat podent fer-se efectiva durant els
caps de setmana.
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No obstant això, el legislador, una vegada més en tractar aquests temes, sembla espantar-
se de la seva creació al concebre un autèntic substitutiu carcerari, i es limita a si mateix al con-
figurar aquesta pena com lleu (art. 33.4-g), és a dir, d'exclusiva aplicació a les faltes o, més en
concret, a alguna d'elles. No cap aplicar aquesta pena a qui ha comès un delicte ni tan sols
mitjançant el mecanisme de la substitució de la pena.

Una vegada més comprovarem com una novetat que en si mateixa constitueix un autèn-
tic substitutiu carcerari a l'hora de regular-la i desenvolupar-la es desnaturalitza i així ens tro-
bem com, al final, el que ha fet el legislador no és sinó reinventar alguna cosa que per via judi-
cial ja s'aplicava pels antics jutges de districte anteriors al 95: els arrestos domiciliaris

3.6. El tercer grau

Sembla difícil incloure el tercer grau en “alternatives a la pena carcerària” quan únicament
poden accedir-hi aquelles persones que han estat condemnades a una pena de presó i deuen
complir aquesta pena dins dels murs dels centres penitenciaris.

El tercer grau o l’anomenada presó oberta és, no obstant això, una veritable alternativa a
la presó quan per la seva aplicació s'evita l'ingrés a la presó, és a dir, quan es concedeix el ter-
cer grau a l'inici del compliment de la pena. Des del primer dia de la seva condemna el penat
no ingressa a la presó, sinó que ho fa en el departament penitenciari de tercer grau, evitant
així les conseqüències negatives del tancament carcerari.

Aquests departaments són llocs oberts dependents de l'Administració penitenciària, però
en els quals l'intern surt cada dia i torna a la nit a dormir. I on gaudeix de permisos de sortida
(sense necessitat de pernoctar en el centre) amb gran amplitud, pràcticament cada cap de set-
mana o fins i tot de diversos dies de durada.

La nostra regulació actual acull expressament l'esmentada classificació inicial en tercer
grau, però cal dir que s'aplica molt excepcionalment. L'aplica l'Administració penitenciària,
sense cap intervenció del jutjat de vigilància, de tal forma que en cap manera s'evita l'ingrés a
la presó.

El procediment és el següent: Una vegada ingressat l'intern a la presó, si el centre peniten-
ciari on ingressa considera que és mereixedor d'una classificació inicial de tercer grau proposa
l'esmentada classificació al Centre Directiu (ubicat a Madrid excepte on estan transferides les
competències en aquesta matèria penitenciària). Si el Centre Directiu li ho concedeix, l'esmen-
tat intern serà traslladat a les dependències de règim obert però mentrestant, durant dos o tres
mesos, l'intern haurà romàs en règim tancat. Si el Centre Directiu ho denega, l'intern pot llavors
recórrer tal denegació al jutjat de vigilància i si el jutjat de vigilància estima el recurs el penat
passarà al règim obert; en aquest supòsit ja hauran transcorregut 7 o 8 mesos com a mínim.

Però el fet habitual és que el tercer grau únicament es concedeixi a aquells interns que ja
han complert les gairebé tres quartes parts de la seva condemna. I en aquests casos també de
manera excepcional, ja que en un centre on compleixen condemna una mitjana d'uns mil
interns únicament aconsegueixen accedir al tercer grau un centenar d'ells.

Només si es potencien els tercers graus inicials poden suposar aquests una autèntica
alternativa al segrest carcerari. Però la presó oberta té molta premsa dolenta, no solament en
l’àmbit ciutadà sinó també en el camp de l'Administració penitenciària i dels propis jutjats de
vigilància. No sembla entendre's que el tercer grau sigui un efectiu compliment de la condem-
na, per contra, sembla entendre's que a la persona a qui se li concedeix el tercer grau se li per-
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dona la condemna. I això no és així, atès que ha de complir tota la seva condemna, però en un
règim que evita els efectes negatius del tancament carcerari.

Els departaments de règim obert estan situats fora dels murs dels centres penitenciaris.
Els més positius són els que es troben en les anomenades unitats dependents; poden ser pisos
o cases totalment integrades a la societat on els penats compleixen la seva condemna, però ja
des de l'inici totalment inserits a la societat,

3.7. La llibertat condicional

Se l'ha anomenat el quart grau penitenciari i únicament s’hi pot accedir si abans s'ha
aconseguit el tercer grau. Igualment, el requisit indispensable per a perquè sigui una alternati-
va és que s'hagi arribat al tercer grau inicial. Es compleix un temps de la condemna en règim
obert i la resta en llibertat condicional.

El terme condicional significa que durant aquest període de compliment en llibertat s'im-
posen regles de conducta. La conseqüència de l'incompliment de les esmentades regles és la
revocació de la llibertat condicional. Unit al tercer grau inicial pot ser una autèntica alternati-
va penitenciària i les regles de conducta que s'imposin poden tenir un sentit plenament rein-
tegrador a la societat o bé, posat que l'individu ja estigui reintegrat, evitar la seva dessocialit-
zació amb un ingrés carcerari.

Assenyalar finalment l'evolució de les presons de les Balears (Palma i Eivissa) en aquesta
matèria atès que és particularment significativa dels últims temps que han ocorregut al nostre
país

Any 2001 177
Any 2002 220
Any 2003 113

4. A manera de conclusions

Pot ser discutible la tesi que la presó tingui alguna finalitat positiva, però creiem teòricament
incontestable la tesi que les penes curtes carceràries no tenen cap utilitat ni per al penat ni per
a la pròpia societat. I així va semblar reconèixer-ho el legislador en 1995, com ja assenyàlem
que exposa en l'Exposició de Motius en la qual justifica la seva reforma. No obstant això, des-
prés de donar passos positius en l'articulat del nou Codi creant ex novo substitutius a aquestes
penes curtes carceràries, quan es tracta de desenvolupar-les i dotar-les materialment, el legisla-
dor sembla espantar-se i acaba convertint en pura retòrica tot el que havia anunciat. I els suc-
cessius legisladors no han fet sinó aprofundir en aquesta frustració, més preocupats en concep-
tes com el de seguretat ciutadana al qual donar respostes demagògiques (com els judicis ràpids)
que a buscar vertaderes alternatives a una resposta penal i socialment frustrant com és la pena
curta de presó. És més, amb les seves reformes processals i penals no sols no han potenciat
aquestes alternatives sinó que han augmentat les penes curtes de presó imposables.

El que fins aquí hem exposat no són sinó reflexions en veu alta sense major valor que el
d'intentar compartir dues idees: La primera, que la legislació des del 95 fins avui ha aconse-
guit alguna millora de certa importància, però el legislador no ha estat capaç de crear en el
nostre dret un autèntic sistema alternatiu a les penes curtes carceràries.

32 Valoració de la legislació espanyola i europea amb referència a les MPA

Document Català  13/7/05  16:02  Página 32



La segona, i potser més important, la que sota cap concepte és admissible el pensament
que les alternatives a la presó han fracassat al nostre país com no és veritat l'afirmació que les
idees resocialitzadores no han arrelat en la nostra societat. Perquè per saber si la resocialitza-
ció, en general, i les alternatives a les penes de presó, en particular, són o no realitzables en el
nostre dret, el primer que cal fer és instaurar-les amb els mitjans legals, personals i materials
necessaris. I serà aleshores, només llavors, quan s'hagin instaurat efectivament, quan podrà
iniciar-se aquest debat sobre la seva efectivitat.

Debat de la sessió 1. Moderador: Joan Queralt 

Resum de les principals intervencions
El moderador, després de les aportacions sobre el marc legislatiu d'Europa i Espanya, intro-
dueix el debat assenyalant que el tema referit a les MPA està bé centrat des de dues perspec-
tives diferents: l'europea, on s'aprecia una varietat de sistemes, tant a cadascun dels 25 estats
que integren la Unió Europea o els 40 del Consell d'Europa, com en alguns països, cas de la
Gran Bretanya, on s'apliquen 4 o 5 sistemes diferents. Malgrat tal varietat el debat està ben
centrat doncs enfoca fins on ens porta el model polític criminal de les MPA amb la realitat
delinqüencial que tenim a Europa i Espanya. La segona perspectiva es refereix a Espanya on
es posa de manifest una profusió de l'activitat legisladora, a la qual són molt donats els polí-
tics del nostre país, “però una altra cosa és posar els mitjans perquè aquesta legislació fun-
cioni”.

ROSA COSMELLI: Obre el debat amb una intervenció que planteja diversos temes per a la dis-
cussió: defensa la reinstauració dels arrestos de cap de setmana, sempre que no es com-
pleixin a la presó, que és el que s'ha vingut fent durant el temps que s'ha aplicat, malgrat
que quan es va introduir es va assegurar que el condemnat no aniria a la presó. “Jo crec
que és una bona mesura alternativa sempre que no es compleixi a la presó, en qualsevol
lloc, menys a la presó”.

També critica que després de la suspensió de la pena, un condemnat, després de 2 o 3
anys sense delinquir, i havent complert les condicions i redimit la pena, continua essent
considerat delinqüent ja que té antecedents penals. Relaciona aquest fet amb els judicis
ràpids “és un disbarat perquè en els judicis ràpids el que fem és crear delinqüents…Es
jutja la persona, no s'assabenta perquè se’l jutja, se’l condemna, però això sí, se surt amb
la marca ja per sempre d'un antecedent penal que no se li treu amb res, ni amb la suspen-
sió de la condemna ni amb res” En la nostra legislació tenir antecedents penals significa
que si es comet un altre delicte, no es pugui donar una mesura alternativa, “els judicis
ràpids són una màquina de crear delinqüents”.

JAUME MARTÍN: Puntualitza que les Recomanacions del Consell d'Europa introdueixen el con-
cepte de les “Mesures en la comunitat”, no les “Mesures Penals Alternatives a la presó”. Crec
que això és important per evitar que la presó continuï ocupant l'espai central. “Entre la
multa i la presó cal introduir aquesta noció de Mesures en la comunitat, que no sempre han
de ser alternatives a la presó; poden ser mesures directes, amb una naturalesa pròpia. I crec
que és molt important que anem treballant dins d'aquesta cultura” En aquest sentit mani-
festa que cal utilitzar les recomanacions del Consell d'Europa sobre l'execució de mesures
en la comunitat, de 1992 i del 2000 “i en aquest concepte integrar…experiències com la
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resolució de conflictes per delictes molt lleus, a través de la reparació del dany i integrar el
tema del treball en llibertat condicional com concepte de treball en la comunitat.

A continuació planteja que a nivell europeu hi ha països on creixen les penes de
presó, i també creixen molt les Mesures en la comunitat. Posa exemples i aporta dades:
“Anglaterra, fins a l'entrada d'aquests últims països en la Unió Europea, era el país que
tenia l'índex més alt de presó de l'Europa dels 15, però a més també era el país on havia
més execució de Mesures en la comunitat, és a dir, estaven en 85.000 presos i 200.000 per-
sones en control en la comunitat. És a dir que ha vist com creixia tot. Països com França
té 55.000 presos, igual que Espanya, només que tenen 20 milions més d'habitants…, i
mesures en la comunitat en un dia normal hi ha unes 175.000 persones sota supervisió,
en treballs comunitaris… processos de mediació, etc. A França s'ha aconseguit parar
aquest increment tan elevat dels índexs de presó…  crec que hem de seguir el seu exem-
ple. A Alemanya també han aconseguit mantenir els índexs de presó malgrat les tendèn-
cies.

Seguint en la seva anàlisi de la situació europea, J. Martín assenyala que avui a
Europa els únics països que estan reduint la presó són els països nous, els que s'han incor-
porat a Europa, que venien amb uns índexs elevadíssims de 300/400 presos per cada
100.000 habitants, “em refereixo a Lituània, Polònia, República Txeca… que han reduït
aquests índexs a la meitat. Clar, encara continua sent molt alt”. Aquests països van tenir
una influència a l'escenari europeu (Unió Europea, Consell d'Europa) en les discussions
sobre les tendències. En tot cas en aquests països la població reclusa s'ha reduït i als paï-
sos occidentals del nostre entorn cultural ha crescut.

“Un cas a destacar és el de la República Txeca, que després del 96, que va introduir les
Mesures de probation i els treballs en la comunitat, avui hi ha tantes persones realitzant
treballs en la comunitat com presos a les presons, és a dir, que han rebaixat els ingressos a
la presó i tenen 10/11.000 presos i 10/12.000 persones amb Mesures d'aquestes caracterís-
tiques, cosa que nosaltres en 25 anys o 30 des de la democràcia no hem aconseguit.”

JOAN QUERALT: Pren la paraula com a moderador per introduir dos nous temes per a la
reflexió: la possible derogació o suspensió de la Llei orgànica 15/2003 i la nul·la referència
pressupostària ni de dotació econòmica, tant en la reforma penal del 95 com en les con-
trareformes del 2003.

RAMON PARÉS: Sobre el que s'exposa de l'arrest cap de setmana contraposa alguns argu-
ments: “Jo crec que tan criticable és el legislador del Codi del 95 per haver dibuixat sense
previsió i de manera excessiva, quant als dies d'accés a l'arrest de cap de setmana, com el
legislador de 2003 per haver-lo suprimit simplement dient que no funcionava i sense
haver tampoc previst cap opció de mantenir aquesta figura per a un tipus d'infractor que
en la pràctica veiem que sí que ho complia. I a més perquè crec que el bo dels catàlegs de
penes és que siguin com més plurals millor… Ara, en l'anàlisi del perquè, som molts els
que hem catalogat aquesta mesura com a fracàs”. Al·lega que a això han contribuït molts
elements i el tema dels recursos ho explica “ No hi ha hagut falta de recursos, sí és veritat
que els recursos han estat en l’àmbit penitenciari, però crec que si analitzem el perquè un
60% dels condemnats a aquesta pena no la complien, simplement passaven de complir-
la, el perquè l'aplicació judicial ha estat tan baixa, el perquè la seva aplicació com a alter-
nativa a la presó no ha superat el 2 %… doncs si féssim aquesta anàlisi, que seria llarga i
ara no correspon fer-ho en aquesta Reunió, doncs trobaríem moltes raons” Entre elles
al·ludeix a les distàncies dels recursos (penitenciaris o no) que haurien de ser menors.
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Es refereix a continuació a la localització permanent. Partéix de l'evidència que al
nostre país el legislador en general ha mostrat molt poc interès per la part de l'execució
de les penes, com s'aprecia en la redacció de la reforma 11/2003 pel que fa a la localització
permanent. En el seu preàmbul esmenta les noves tecnologies i en la redacció no hi ha
cap referència als elements de control d'aquesta pena. “De fet no diu res de com controlar
la pena i suposo que caldrà esperar que en via de Reglament aquesta pugui plantejar-se. I
clar, és que…quan aquest matí el conseller parlava que hi ha penes cares, penes menys
cares…, doncs hi ha penes cares, que són la presó; penes menys cares, com les alternati-
ves; i penes gratuïtes com sembla que el legislador vol plantejar la pena de localització
permanent perquè, en definitiva, es compleix en el domicili del penat. Si a més no es pre-
veu cap tipus de control, aquesta és una pena que surt gratis a l'Estat”.

JOSEP MA. PIJUAN: Planteja la conveniència que se'n vagin presentant algunes qüestions con-
cretes que hagi acord i que puguin proposar-se en breu termini. En aquesta línia exposa
diverses propostes:

“La tornada al règim anterior, al de novembre de 2003 quant a la pena de presó fins
als 6 mesos com a mínim, la introducció novament de la suspensió de la inscripció d'an-
tecedents penals en les suspensions d'execució de condemna i això exigir-ho… Després,
una proposta de futur, potser un nou disseny de l'arrest de cap de setmana, una reintro-
ducció amb un nou disseny.” En aquest aspecte introdueix una reflexió sobre la idoneïtat
del propi significat del terme arrest, del seu compliment a la presó i/o en altres centres no
de reclusió, el que el porta a relacionar-lo amb els Treballs en Benefici de la Comunitat
(TBC). “si l'arrest de cap de setmana, el seu significat semblava ser el de la privació del
temps lliure, de la privació de l'oci, també els TBC poden ser una privació de l'oci; en
definitiva és una privació de l'oci. És a dir, perquè no reconvertim el que anomenem
arrest de cap de setmana en TBC?”. D'aquesta forma es pretendria que el condemnat en
lloc d'estar privat de llibertat se li plantegi que no tingui oci, “que no pugui gaudir d'a-
questa llibertat de decidir en què passa el cap de setmana o el temps d'oci, sigui cap de
setmana o no, perquè avui dia les condicions laborals no sempre permeten que siguin de
cap de setmana… s’aplicarà anant a tal centre d'ancians o algun un altre lloc a realitzar
aquesta o una altra tasca… i podem ja dir “i es van acabar els arrestos de cap de setmana
i no lluitem més per donar una altra configuració al cap de setmana”, potser, no? I després
també exigir l'eliminació de l’antecedent penal, a part de la suspensió… i novament
introduir la suspensió de la inscripció de l'antecedent; jo crec que la primarietat delictiva
és un llast enorme, és una estigmatització”

“… Si no eliminem la primarietat delictiva per l’obstacle que representa per a sus-
pensions amb intervenció social crec que a aquest pas no avançarem”. Finalitza la seva
intervenció referint-se, “el vici del legislador…”, que deuria denunciar-se: el vici del
poder públic de legislar sense dotar efectivament de pressupost.

LADISLAO ROIG: Insisteix en el tema de l'arrest cap de setmana que li sembla una pena clara-
ment positiva si es compleix en el domicili i no a la presó, ja que aquest mitjà comporta
problemes com el seu difícil compliment en penes llargues. També exposa els problemes
que comporta la necessitat del consentiment per part del penat i fa crítica dels legisladors,
tant del 95 com posteriors. Reivindica l'arrest de cap de setmana com una alternativa vàlida
“que es pot sol·licitar perquè és un intermedi entre el que és la llibertat i el que és la presó”.

Manifesta el seu acord sobre el que s'exposa sobre la primarietat delictiva, però li
sembla més greu l'habitualitat, ja que pot ser greu considerar habitual a qui ha comès tres
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delictes del mateix capítol en cinc anys ja que queda impedit per a suspensions de pena
(posa l'exemple de joves penats a qui això pot significar una barrera en la seva possible
reinserció). Exposa la contradicció i el greuge que significa aquest cas comparant-lo amb
altres supòsits, com el cas de qui hagués comès només dos delictes en diferents capítols
(que no se sumin a efectes de l'habitualitat) i en canvi no se li considera habitual.

Així mateix exposa la seva preocupació, compartida amb Rosa Cosmelli, pel tema
social. “I ens preocupa profundament el que es digui que les alternatives a les penes de
presó han fracassat, com s'ha dit.” I afegeix que això està pronunciat per polítics amb altes
responsabilitats. “I crec que és fonamental deixar ben clar a la societat que no fracassa allò
que no es posa en marxa. Anem a deixar ben clar que no ha fracassat ni la resocialització ni
les alternatives penitenciàries; ni tan sols l'arrest de cap de setmana ha fracassat. Perquè si
no, en qualsevol mena d'iniciativa que es prengui anem a tenir enfrontada a una societat
que no s'ho creu, que està més pendent dels judicis ràpids i de la seguretat ciutadana,
malauradament.” En aquest sentit expressa que hi ha una tasca a fer “que potser no sigui
nostra, sinó dels mitjans de comunicació social de dir que no han fracassat les idees de reso-
cialització, no han fracassat les Mesures alternatives, simplement no s'han posat en marxa.
No s'han posat en marxa amb la força suficient per veure el resultat que hagin pogut tenir”.

JOSEP MA. PIJUAN: Seguint l'anterior intervenció, diu compartir-la enormement i indica
estar en contra del principi de consentiment amb referència al Treball en Benefici de la
Comunitat (TBC), ja que no pot demanar-se el consentiment si es tracta d'una pena “És
una contradictio in terminis: és una pena o no és una pena?” Afegeix que des de quan per
a una pena cal demanar consentiment? És una pena… però vostè la va a complir o no?
Per a mi això és una contradicció…, perquè no té sentit. I per què no posem també el
consentiment a tota la resta? a anar a la presó, a no anar a la presó, o pagar la multa, o no
pagar la multa…Així és com jo ho veig, tret que gent més docta em pugui convèncer de
raons doctrinals importants per les quals hagi de sotmetre's a consentiment”.

També fa una breu referència a la primarietat, puntualitzant que “quan parlo de pri-
marietat delictiva em refereixo a tenir anterior o anteriors antecedents penals, no simple-
ment una condemna”.

JOAN MERELO: Intervé per plantejar problemes de fons; en primer lloc es refereix al significat
de les “Mesures Penals Alternatives”: “no sabem exactament a quina naturalesa i a què ens
estem referint quan parlem de Mesures Alternatives Penals. I això té un cert significat: en
els anys 80, quan es parlava d'introduir aquí la probation, el problema principal que es
plantejava és que no es volia tant control social; es deia “si ja tenim la condemna condi-
cional, per què anem ara a estar posant obligacions? Això ha canviat fonamentalment
perquè la societat demana una més gran judicialització de les nostres vides i d'un major
govern judicial, en realitat.” Afegeix que aquesta situació, i d'acord amb el que està suc-
ceint a Europa, provoca que sorgeixin les Mesures Alternatives, “que en realitat han de
respondre a una qüestió: si són punitives o són preventives, perquè s'apliquen totes en el
mateix sac” Al·ludint al que s'havia referit el fiscal Roig respecte als judicis ràpids, J.
Merelo en fa una crítica, en el sentit que es realitzen amb excessiva proliferació i pràctica-
ment sense proves, però ja s'imposa una pena.

Seguint la seva argumentació aborda el tema de la violència domèstica: indica que
l'ordre d'allunyament suposa una obligació per a l'infractor i la víctima “…i aquest és un
debat polític, perquè de sobte la víctima també està obligada a no comunicar-se. Té la
seva raó de ser, evidentment: que hi ha un risc que s'ha detectat. Però això és una cosa
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que resulta molt estranya en el dret penal: que de sobte a la víctima se li coarti una lliber-
tat, perquè la víctima pot reconciliar-se si vol, i si no, cal debatre'l. Llavors, em sembla que
estem en un problema que és molt més ampli del que és la casuística, del que és determi-
nar cadascuna de les respostes penals que s'ha de donar, perquè en realitat estem entrant
en un debat de si potser existeix un excessiu control social”.

MONTSE TOHÀ: Introdueix un nou aspecte reprenent el que ha exposat J.M. Pijuan sobre el
legislador que no estableix dotació pressupostària per a l'aplicació de les MPA i sobre la
base que el codi penal afecta a tots els espanyols. “Planteja com es resol legalment el que
hagi uns ciutadans als quals si delinqueixen en una Comunitat Autònoma se'ls pot apli-
car una sèrie de Mesures que afavoreixen la seva reinserció social i en altres Comunitats
Autònomes això no és possible. Legalment això és possible? és constitucional? A mi em
sembla que és un greuge comparatiu entre ciutadans d'un mateix país… i em sembla
socialment poc just”.

JOSÉ M.ª MENA: Respon a l'anterior intervenció, argumentant la clara constitucionalitat d'a-
questes diferències d'aplicació de les MPA en les diferents CCAA: “Vivim en un país en el
qual està institucionalitzat constitucionalment que hi ha territoris diferents amb diferent
capacitat normativa, i fins i tot la Llei que acorda els pressupostos de cada comunitat autò-
noma; de tal manera que si en la Comunitat Autònoma de Catalunya, per exemple, l'arrest
de cap de setmana, quan es va instituir, el departament de l'administració corresponent va
proveir de mitjans suficients i folgats per al seu compliment, com és el fet cert, doncs això
està bé per a la Comunitat de Catalunya. En alguna altra Comunitat això no era possible, i
es va parlar dels famosos llits calents, perquè no tenien diners o capacitat política o volun-
tat política per fer-ho, i per tant hi ha un règim diferent en uns llocs i en altres”.

Per posar un exemple clarificador, J. M.ª Mena es refereix als anomenats Tipus penals
en blanc que es completen amb normes administratives, que poden ser diferents en una
Comunitat Autònoma i en una altra. “La Comunitat Autònoma més curosa, que vetlla
pel be jurídic protegit, establint normes complementàries susceptibles de tenir el suport
del precepte penal en blanc donaran una major protecció als seus ciutadans en aquests
tipus de protecció que aquelles altres comunitats que, per les raons que siguin, no els
sembla necessari, convenient o interessant donar aquesta protecció. És a dir: a Espanya
avui tenim un dret penal que és, en les línies generals del Codi penal, igualitari, però en
tot allò que ha d'intervenir la capacitat de diferència entre les comunitats autònomes és
constitucionalment diferent, perquè tenim comunitats autònomes diferents amb lleis
diferents; i això què vol dir? Doncs els que tenim la fortuna de viure en una Comunitat
Autònoma no des de fa un any sinó des d'abans d'un any, que determinades coses s'han
fet amb cura i amb protecció, determinats interessos, doncs la nostra sort. El que no
podem dir és que com som privilegiats respecte d'altres Comunitats Autònomes la nostra
situació és inconstitucional”. Agrega que en aquelles altres Comunitats Autònomes això
podria ser políticament criticable, si els seus ciutadans desitgen tenir un règim de protec-
ció i d'actuació dels poders públics similar al nostre. “És un estímul, la diferència és un
estímul, però no és inconstitucional”.

José M.ª Mena borda el tema de la terminologia mateixa de les Mesures Penals
Alternatives, aportant matisacions i reflexió en el sentit de trobar el terme just, potser
“Mesures Penals no carceràries”: però tampoc així evitaríem la referència a la presó.

A continuació expressa la seva opinió respecte a la crítica efectuada sobre els judicis
ràpids, a partir d'una afirmació d'una mesura que ens interessa com són els Treballs en
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Benefici de la Comunitat, que van a requerir un tipus de tractament que no es barregi
amb el tema dels judicis ràpids, “perquè s'ha dit que en els judicis ràpids es jutja sense
proves. Desitjaria saber en quin supòsit s'ha produït una condemna sense proves i si això
ha estat objecte o no de recurs i si el recurs davant l'Audiència corresponent també s'ha
fracassat en l'argumentació que la condemna és sense proves. No dic que no hagi ocorre-
gut perquè vivim en una convivència d'éssers humans, però em doldria molt i m'agrada-
ria tenir informació sobre això. Jo crec que els judicis ràpids no són tan perillosos com els
judicis lents. Jo abans de criticar els judicis ràpids criticaria els judicis lents. Els judicis
han de ser amb garanties i amb la màxima celeritat possible pel bé dels ciutadans vícti-
mes i pel bé dels ciutadans acusats.

Entrant ja en el tema dels Treballs en Benefici de la Comunitat afirma que han de ser
voluntaris, quan les altres penes no són voluntàries però és evident que la Constitució
prohibeix els treballs forçats. Segons la seva opinió hi ha una hipocresia de fons, perquè
quan se li planteja al penat la possibilitat que decideixi entre ingressar a la presó o realit-
zar un treball, el nivell de voluntarietat sembla que està una mica induït”.

JOAN QUERALT: El moderador realitza dues precisions respecte a la intervenció anterior:
sobre la desigualtat territorial, indica que en altres països el tema ho tenen millor resolt i
posa com a exemple les Conferències interterritorials sectorials que a Espanya no existei-
xen i que podrien aportar solucions per desenvolupar una política de conjunt i creu que
és un tema de cultura política. Així mateix considera que els Treballs en Benefici de la
Comunitat no són de cap manera un treball forçat, que és “una figura històrica, en la que
la plusvàlua que generava aquest treball se la quedava l'estat o, fins i tot pitjor, aquella
persona a qui l'estat havia adjudicat aquest benefici. Però això no és el que persegueix el
treball en benefici de la comunitat… i jo crec que no són institucions comparables”.

MARCELO AEBI: Fa aportacions sobre diferents temes: Respecte al Treball en Benefici de la
Comunitat està d'acord amb Jose Mª Mena, “no es pot forçar a una persona a fer un tre-
ball. S'està obligat a demanar el consentiment…, cal ser conseqüents, si no es pot forçar a
algú a treballar a la presó tampoc se li pot forçar fora. Està prohibit també per la
Convenció de Drets Humans. Però en aquest sentit potser, i enganxant amb el que deia
Montse Tohà, els ciutadans que viuen en comunitats autònomes que no apliquen prou el
Treball en Benefici de la comunitat, aquests haurien d'invocar el principi d'igualtat
davant la Llei i intentar anar pujant al tribunal i eventualment al Tribunal d'Estrasburg, i
exigir que tingui les mateixes possibilitats de complir la seva pena en treball en benefici
de la comunitat. És a dir, jo donaria la volta a l'argument, aniria des del punt de vista d'a-
quests ciutadans…, però no crec que es pugui obligar a ningú a fer-los”.

Sobre la discussió sobre la conveniència o no de suprimir les penes curtes de presó,
M. Aebi aporta arguments en contra de la seva abolició: “A mi em sembla que els països
llatins tenim un tradició legalista per naturalesa, nosaltres creem moltes lleis. Creiem que
el problema se soluciona creant una llei; també som experts després a no complir-les. Però
l'important aquí és pensar en els efectes pràctics que tenen aquestes modificacions i lla-
vors…l'abolició de les penes curtes part d'un supòsit que és molt ingenu que és creure que
perquè jo vaig a abolir les penes de menys de 6 mesos els jutges van a continuar imposant
penes iguals a les que imposaven abans; llavors la persona que anava a ser condemnada a
3 mesos ja no serà condemnada perquè la pena de menys de 6 mesos Ja no existeix. Creure
això és completament ingenu i a les proves em remeto. Per exemple, a Suïssa fa uns
20 anys, perquè la pena quedés en suspens, la pena màxima era de 6 mesos. Si la pena era
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de més de 6 mesos la condemna havia de ser d'efectiu compliment. Es va proposar llavors
augmentar-la a 18 mesos. Bé, això va ser el que es va fer. Quan es mira la distribució de les
penes en l'època en la qual havia un màxim de 6 mesos, es nota que havia una distribució
de les penes que seria un poc especial: venia una pujada fins als 6 mesos, després un forat i
després les altres penes. Vol dir que els jutges imposaven amb molta freqüència una pena
de 6 mesos, que era el màxim que li permetia la Llei, considerant-ho una sanció exemplar,
dient-li a la persona condemnada “et poso 6 mesos, està bé, aquesta vegada la pots complir
sense anar a la presó”, però és el màxim, estava just en la vora. Després no apliquen cap de
7 mesos,… és un problema de com raonem, per què diem 40 anys i no 39 i mig? Calculem
en nombres rodons, 7 sembla un poc vexatori, després comencen a posar penes de 8 i de
9 mesos. Al desplaçar-les als 18 mesos, el que va passar al cap de 4 o 5 anys és que els jutges
van començar a aplicar com a sanció exemplar la de 18 mesos; se li diu al condemnat,
“com fins a 18 pot estar fora anem a posar-li una sanció exemplar, li dono un any i mig de
presó. No ho va a complir perquè la Llei li permet estar fora fins aquell moment, però és
una sanció exemplar”. I després hi ha penes de 20 mesos. Què passa si aquesta persona
reincideix, entra a la presó per 18 mesos quan abans hauria entrat per 6?, és a dir, que
volem fer alguna cosa que teòricament és progressista i sembla progressista i ens passa
exactament el contrari, perquè…la majoria dels jutges pensen en dues categories: presó o
no presó. Estan convençuts, “aquesta persona, mereix la presó o no mereix anar a la
presó?” Si jo li dic “vostè pot deixar-lo en llibertat fins als 3 anys”, doncs el jutge si vol
enviar-lo a la presó li imposarà una sanció de 3 anys i 2 mesos. Si jo l'hagués fixat en
6 mesos li hauria posat 8 mesos. Això és el que passa sistemàticament i això és per la qual
cosa en part als països nòrdics s'està tornant a les penes curtes, perquè s'adonen que n'hi
ha prou que un els posi aquest límit i els jutges decideixen presó o no presó. Llavors puc
passar-me el temps canviant aquests límits; mai podré canviar aquesta antinòmia fins que
no canviï la mentalitat dels jutges, el que no va a passar d'avui per demà”. La proposta de
M. Aebi va en la mateixa línia que la que va proposar al Consell d'Europa que li va dema-
nar que participés en la reforma de la Llei penal a Moldàvia, que és la separació de fun-
cions entre el jutge de sentència i el de vigilància. “A mi em sembla que una forma eficaç
que això funcioni és separar les funcions del jutge de sentència i les del jutge de vigilància
penitenciària. És una mica el que passa en alguns països com Suècia, com Suïssa… i dir
llavors que el jutge de sentència pot imposar la pena i quantificar-la en mesos. Per exemple
“vostè serà condemnat a 3 mesos o a 6, o a 8, o a 12” i després sigui el jutge de vigilància
penitenciària el que decideixi la manera com se'n va a executar la pena. I en aquell
moment es podria aplicar el treball en benefici de la comunitat.” En cas d'una reforma, el
legislador podria determinar que les penes de fins a 12 mesos podrien complir-se en règim
de treball en benefici de la comunitat. I després seria el jutge de vigilància penitenciària
l'encarregat del compliment. Un altre tema és que el penat ha de donar la seva acceptació,
però “en quin moment ha d'acceptar-lo? En el moment de la sentència? Però si en el
moment de la sentència no sap quina pena va tenir!. Llavors el jutge el condemnaria a
12 mesos, després el jutge de vigilància penitenciària li diria “tinc això per oferir-li, si no
ho vol acceptar vagi a la presó” i aquí s'acabaria el problema.

Després de la seva exposició, M. Aebi finalitza convidant els assistents a debatre el
tema de si val la pena abolir les penes curtes de presó.

MIQUEL TREPAT: Ressalta com a evidència que el marc legislatiu ha d'integrar elements que
impulsin les Mesures Penals Alternatives i manifesta el seu optimisme respecte a aquest
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aspecte legislatiu com en els que afecten a l'execució penal “…en el sentit que hi ha un
compromís, crec que manifestat per part del Ministeri de Justícia, que és qui ha d'impul-
sar bàsicament una notable revisió d'aquests aspectes; revisió que no s'ha de limitar
només a desfer el camí fet, sinó també a introduir nous elements d'impuls que en molts
casos, seguint el que deia abans Josep M Pijuan, també han de contribuir que hagi ele-
ments concrets que siguin d'aplicació en el tema de les MPA”.

Expressa que a Catalunya, des de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil, i des del Departament de Justícia s'està contribuint a aquest debat i que, a
curt termini, ha de donar els seus fruits, però que és evident que en un procés tan llarg
com el d'aquests últims anys no es pot realitzar l'anàlisi en tan poc temps, sinó que cal
fer-ho amb rigor, contràriament al que precisament s'ha fet en aquests darrers temps.

Des d'una visió des de Catalunya, aporta tres qüestions que li semblen bàsiques, que
planteja a manera de propostes:

En la línia de les recomanacions d'una Comissió que es va crear a l'inici del nou
mandat de l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la planificació de noves
estratègies en matèria penitenciària, “caldria començar a considerar la possibilitat que
s'analitzés, amb un caràcter molt global, aspectes vinculats a la necessitat de desenvolu-
par, i donar-li un marc més clar, el mecanisme processal penitenciari; són aspectes que
haurien de contribuir a un clima de nova visió criminològica. Seria interessant avançar
en aquesta línia.”

La segona qüestió que planteja M.Trepat es refereix a les polítiques a desenvolupar i
part del fet que en l'àmbit de Catalunya “s'està iniciant un camí, que ja era possible des-
envolupar des de fa anys i no es va fer, per definir polítiques de desenvolupament d'exe-
cució, via reglamentària, en les competències que ja disposem i en les que puguin venir
en un futur. I en aquest sentit tenim també molta il·lusió en el Reglament penitenciari de
Catalunya, que serà un reglament que més enllà del penitenciari ha de regular aspectes no
estrictament vinculats a la presó. I per tant estem optimistes, com també ho estem en
relació amb la necessitat que el nou Estatut de Catalunya, en relació amb l'article 11.1 i
que ara regula l'execució de la matèria penitenciària, incorpori una redacció més àmplia,
que es refereixi més a l'execució penal, que doni major entrada a conceptes com els que
avui estem aquí treballant.

Com a tercer punt, M Trepat, en al·lusió a unes anteriors intervencions de J.Queralt i
M. Tohá, destaca la tasca que actualment s'està realitzant a nivell del Ministeri d'Interior i
del Ministeri de Justícia en la creació d'una conferència sectorial “…perquè, juntament
amb altres mecanismes, s'emmarqui tot el procés que ha de venir de revisió, de recollida
de propostes i d'anàlisis de les Lleis vigents després de les últimes reformes, però també
que marqui un cert camí del que de Llei hauria d'incloure en el futur. En aquest sentit
pensem que cal ser optimistes, evidentment cal contribuir des de tots els àmbits, i jo crec
que reunions com aquesta poden ser molt útils, però pensem que en la línia d'avenç ide-
ològic el legislador d'una manera o una altra estarà atent a les demandes ciutadanes”.

JOSEP CID: Tornant al tema de la primarietat delictiva, i seguint el que exposa J.M. Pijuan., ell
parteix del convenciment que a Espanya les penes alternatives s'apliquen bastant. “És a dir,
encara que això sembli rar i sorprenent, s'aplica… és un sistema que aplica molt les multes
a molts delictes, que aplica molt la suspensió de la condemna, jo crec que els fiscals que
són aquí, els jutges saben que hi ha una gran aplicació de la suspensió de la condemna,
unes xifres molt importants, desconegudes però molt importants, públicament descone-

40 Valoració de la legislació espanyola i europea amb referència a les MPA

Document Català  13/7/05  16:02  Página 40



gudes, però molt importants, i que hi ha un ús, evidentment, de la presó”. Prossegueix la
seva argumentació plantejant el tema de fons que els penats primaris no van a la presó per
un automatisme per en l'aplicació de les penes: “…això és indiscutible, bàsicament perquè
els jutges apliquen automàticament, com tot el món sap, la suspensió si no hi ha antece-
dents, i aquí el tema de fons és el conjunt de persones amb delictes, fins a delictes interme-
dis, que tenen antecedents penals i que entren a la presó. Sobre aquestes persones que
entren a la presó per un cert automatisme, es diu: “l'existència d'antecedents motiva l'en-
trada a la presó perquè no li anem a aplicar la suspensió de la condemna; els fiscals s'opo-
sen, la substitució és una institució molt poc aplicada. Per les dades que disposem, s'ha
aplicat molt poc la substitució. També el sistema és molt dolent legalment perquè reque-
reix passar per la multa; ara ha canviat una mica, però el sistema continua sent dolent”.

Josep Cid s'estén en la seva consideració que el sistema legal és deficitari, “perquè ha
d'existir un sistema que permeti que als penats amb antecedents penals se’ls puguin apli-
car un tipus de pena alternativa, que seria possible perquè ni la perillositat d'aquesta per-
sona requereix l'entrada a la presó o aquesta perillositat fins i tot existint —perquè no cal
desconèixer que existirà si té antecedents—, es pot abordar amb una intervenció rehabili-
tadora sobre la persona”. D'acord amb la proposta de J.M. Pijuan, reafirma que es reque-
reix un canvi legal que admeti una mesura alternativa en el cas de persones amb antece-
dents penals, com podria ser la suspensió. “Lògicament això també requereix un canvi de
cultura judicial, això és indiscutible, perquè la cultura judicial aquí a Espanya és de no
intervenció; és a dir, la suspensió, com tot el món sap, no dóna treball als jutges més enllà
de comunicar la inscripció en el registre d'antecedents, etc., no dóna treball. Però per
concedir la suspensió es requereix demanar un informe sobre una persona, quin tipus
d'intervenció cal fer…”.

Assenyala que, com a punt clau del sistema d'alternatives a Espanya hi ha necessitat
que al canvi legal l’acompanyi un necessari canvi de cultura i que hagi una intervenció
professional de suport al jutge per a la realització d'informes “és a dir, es requereix incor-
porar la cultura anglosaxona que el jutge resolgui la condemna amb l'ajuda d'un informe
psicosocial o criminològic, i que hagi una persona de col·laboració als jutjats que s’enca-
rregui de l'execució d'aquesta pena, que el jutge pugui tenir la confiança que s’executaràr,
etc. Això és la nova cultura… que a la vegada afavoreix les alternatives, però segons el
meu punt de vista exigirà un canvi de cultura judicial i dels fiscals”.

PIUS FRANSOY : Insisteix en la idea de necessitat de canvi de cultura judicial, relacionant-la
amb el tema del sentiment d'inseguretat ciutadana:

“Jo crec que és veritat que ha d'haver canvis legals, però alhora és veritat que hi ha
d'haver un canvi de cultura judicial i hi ha d'haver una organització darrere amb el suport
polític i amb el suport ciutadà…crec que l'objectiu és treure la presó del nucli del que és el
procés penal, perquè hi ha una inèrcia en el funcionament que porta a considerar que o hi
ha presó o no hi ha res”. Exposa que hi ha un espai intermedi i que les lleis en aquest sentit
donen un cert joc en el sentit que permeten que se sensibilitzi socialment, judicialment i
políticament perquè aquest espai —que gairebé ningú ocupa— es vagi omplint i contri-
bueixi a la cultura que no és la presó l'element únic de resposta per a qui hagi comès delic-
te. Creu important que “la societat comprengui que es pot tornar el mal ocasionat de mol-
tes maneres i no només a través de la pena privativa de llibertat; s’ha d’incidir en això”.

Manifesta el seu convenciment que la societat ha experimentat canvis importants
que qüestionen conceptes com el de rehabilitació, contraris a la rehabilitació: “Des de fa
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3 anys jo crec que han desaparegut molts conceptes que abans teníem molt clars, com el de
la rehabilitació, i que ara tu els expresses i se't llencen a sobre, no? Des dels anys 70, doncs,
el tema de la rehabilitació el teníem clar,… podies anar a qualsevol lloc i exposar-ho.
Potser algú pensava el contrari, però no ho deia… Jo crec que tenim un treball ímpro-
be…” I insisteix que uns dels elements claus és que, a més que es produeixin canvis legisla-
tius, d'organització…, també s'ha d'anar per aquest un altre camí de la sensibilització.

JOSEP M. PIJUAN: Puntualitzar tres qüestions en relació amb intervencions anteriors: en pri-
mer lloc manifesta que comparteix l'opinió de J.Queralt sobre que els TBC que en absolut
poden considerar-se treballs forçats.

El segon punt té a veure amb l'apuntat per M. Aebi sobre la possibilitat de sostreure
al jutge sentenciador la decisió sobre l'execució de la pena i en aquest sentit expressa el
seu desacord, que argumenta: “…aquesta possibilitat ja s'ha iniciat una mica a Barcelona
amb l'especialització dels jutjats d'executòries que decideixen sobre si hi ha execució o
no. No seria precisament la línia on tu apuntes (per M.Aebi), que sembla la d'una auto-
nomia més gran al jutge de vigilància. El que passa és que podria tenir l'efecte pervers que
tu apuntaves respecte a l'assumpte de les penes fins als 18 mesos o fins als 25, o fins als
mesos que siguin; i és que els tribunals que sentenciem —ho dic per experiència prò-
pia— quan posem la pena volem decidir si la va a complir o no. Perquè aquesta és la fun-
ció de jutjar pròpiament dita. La individualització de la pena correspon al tribunal sen-
tenciador, no la pot fer un altre tribunal. I llavors, què passa amb la teva proposta? que
ens portaria a que el jutge sentenciador posi sempre penes que no pugui ja decidir el
jutge de vigilància penitenciària, ja que si en definitiva el jutge creu que la conducta hau-
ria de ser mereixedora de pena de presó, posarà una pena que excedeixi per la seva dura-
da la de la competència del jutge de vigilància penitenciària i per tant segurament incre-
mentaríem les penes curtes carceràries ”.

Amb referència a la intervenció de Josep Cid sobre l'aplicació automàtica que es fa als
tribunals de la condemna condicional, J.M. Pijuan reconeix que ha estat un mal endèmic,
“…però jo volia apuntar que actualment, des del Codi penal del 95 s'està fent una aplica-
ció selectiva molt condicionada a la reparació civil, i ho dic per experiència en el meu tri-
bunal, de manera que el requisit de la primarietat no és automàtic” Per exemplificar el
tema, exposa casos d'insolvència aparent, amb mala fe, “…per als quals estem executant
penes de 6, de 8 mesos, d'1 any i més”.

J. QUERALT: Com a moderador, insisteix que hi ha temes molt importants que només s'han
pogut enunciar, com la mediació i la reparació, que convindria debatre en alguna sessió
posterior.

ROSA COSMELLI: Afegeix que deu incorporar-se al debat un altre tema de gran interès com és
el principi d'oportunitat, apuntat abans per J.Mª. Mena, “…és fonamental tractar si
algun dia hi haurà aquesta possibilitat a Espanya”.

En aquest punt, el moderador Joan Queralt dóna per conclòs el debat d'aquesta sessió,
recomanant que alguns temes que han quedat pendents es continuïn discutint en la fase de
propostes, a la sessió de debat general.
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APORTACIONS:
Pius Fransoy: “Les mesures penals alternatives a les penes de presó”.
Marcelo Aebi: “L'aplicació de les sancions i mesures en la Comunitat a Europa: dades empíri-

ques de l'enquesta SPACE II 2001 del Consell d'Europa”.
Teresa Millán i Isabel Prados: “L'acció social en les Mesures Penals Alternatives”

Pius Fransoy
La mesures penals alternatives a les penes de presó

Introducció

En l'any 1981 es van transferir les competències de justícia juvenil a la Generalitat de
Catalunya, iniciant-se així l'experiència de treball en l'execució de mesures en medi obert.
Posteriorment, en l'any 1984 es van traspassar les competències en matèria d'execució peni-
tenciària. La voluntat de la Generalitat d'anar assumint aquestes competències i els principis
rectors en matèria penal expressats en les Recomanacions del Consell d'Europa van afavorir la
creació de:

La primera experiència en mediació i reparació penal en la jurisdicció de menors (1990).
El Servei d'Atenció i Orientació Social (SAOS) que, des de 1991, assessorava els òrgans

judicials i feia el seguiment de les mesures penals alternatives de l'anterior Codi penal.
En aquest context, quan el 25 de maig de 1996 va entrar en vigor la Llei orgànica 10/1995,

de 23 de novembre, del Codi penal, que modificava el sistema penal existent fins aleshores, ja
estaven creades les condicions per assumir l'execució de les noves mesures penals alternatives
a l'internament en centres penitenciaris.

En primer lloc, el Departament de Justícia va assignar la competència de l'assessorament
i l'execució d'aquestes noves mesures a la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i
Justícia Juvenil. Posteriorment, mitjançant un decret de reestructuració del Departament, es
van assignar al servei de Mesures Penals Alternatives de la Subdirecció General de Medi Obert
i Mesures Penals Alternatives, el qual té actualment la competència.

Des del primer moment es van posar al servei dels òrgans judicials de Catalunya equips
territorialitzats de professionals per atendre les necessitats d'assessorament tècnic i d'execució
d'aquestes mesures.

Actualment els programes d'assessorament tècnic estan gestionats per quatre equips de
l'Administració (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Els programes d'execució de mesures penals alternatives estan gestionats, a Barcelona, per
l'Institut de Reinserció Social (IReS), des que en l'any 2001 es va signar un conveni de
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col·laboració entre aquesta entitat i el Departament de Justícia, el qual se n'ha anat prorro-
gant fins a 2004, amb els corresponents increments tant de mitjans humans com materials i
econòmics. A Girona, Lleida i Tarragona la gestió de l'execució de les mesures penals alterna-
tives correspon a les Comissions d'Assistència Social Penitenciària.

La supervisió i el seguiment de la gestió d'aquests programes es porta a terme de manera
molt directa pel Servei de Mesures Penals Alternatives.

Principis bàsics d'actuació

Igualtat davant la llei

Fa falta que els òrgans judicials, els advocats i els ciutadans coneguin l'existència d'una orga-
nització, d'uns professionals i d'uns recursos especialment dedicats a l'assessorament tècnic
penal i a l'execució de les mesures penals alternatives a la presó, a fi que totes les persones
imputades en un procediment penal puguin tenir l'opció de sol·licitar, si és procedent, l'apli-
cació d'alguna de les mesures penals alternatives previstes en el nostre sistema penal.

Respecte als drets i garanties

L'actuació dels professionals ha de preservar i respectar la intimitat i privadesa de les persones
i ha de portar-se a terme sota una estricta confidencialitat, tant pel que fa als documents que
es rebin o generin, com la resta d'informació que es derivi de la intervenció. Les persones
encausades i/o condemnades han d'estar informades de tots els elements que intervenen en el
procés judicial i l'execució de la mesura.

Individualització de les respostes

Les intervencions dels professionals i les seves propostes i estratègies d'execució han d'ade-
quar-se a les necessitats que sorgeixin de la situació personal i social de la persona, tenint
present que els límits genèrics de la intervenció, dins de l'estricte compliment del manament
judicial, estan determinats per les circumstàncies, característiques i disponibilitat de la per-
sona.

Principi de coresponsabilitat

Aquest principi té dos vessants:

a) Responsabilitat individual de la persona infractora: L'article 9 de la Constitució
Espanyola (CE) estableix que tots els ciutadans estan subjectes a la Constitució i a la resta de
l'ordenament jurídic. Això suposa, a més del deure d'observació i compliment de les normes,
l'obligació d'assumir les conseqüències que els possibles incompliments puguin originar.

b) Responsabilitat de la societat i dels poders públics respecte de les persones infracto-
res: L'art. 9 de la CE també estableix que els poders públics quedarem subjectes a la
Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. A més, estan obligats a promoure les condi-
cions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups que s'integrin siguin reals i
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efectives, així com a remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud; i faci-
litar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Així mateix, l'art. 25.2 CE estableix que les penes privatives de llibertat i les mesures de
seguretat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social. Per tant, la responsabilitat
de l'Administració comporta, a més d'informar a cada persona de la naturalesa del procés
judicial i/o de les penes, mesures i/o obligacions i de les condicions que han de complir-se,
l'obligació de donar-li el suport i mitjans necessaris perquè pugui assolir la inserció social. Es
tracta, doncs, d'un equilibri entre la responsabilitat individual de la persona pel que fa als seus
actes i les conseqüències, individuals i col·lectives que es deriven, i la responsabilitat de la
societat i de l'Estat envers els seus ciutadans.

Transitorietat i temporalitat de la intervenció 

Totes les intervencions que es realitzen en el marc de la justícia penal tenen un caràcter tem-
poral, atès que totes les penes i mesures de seguretat tenen una durada determinada establer-
ta abans de l'inici de la seva execució per l'òrgan judicial competent, d'acord amb els precep-
tes legals aplicables.

En conseqüència, els objectius i estratègies de la intervenció han d'establir-se tenint en
compte la limitació temporal i el fet que el temps d'intervenció requerit per aconseguir amb
èxit la inserció social pot no coincidir amb el temps de la pena o mesura judicial, ja que el pri-
mer es regeix per criteris socials i terapèutics, i el segon per allò establert en la resolució judi-
cial en aplicació de la llei.

La intervenció dels professionals en l'àmbit de la justícia penal s'inicia i finalitza en el
moment determinat judicialment, derivant als usuaris, si és procedent, als recursos (socials,
formatius, laborals, assistencials, sanitaris, etc.) existents a la xarxa pública per continuar els
processos d'inserció o tractament, d'acord amb la disponibilitat i interessos de la persona.

Principi d'intervenció mínima

Aquest principi, indispensable en un model de responsabilitat, es basa que la intervenció des
de la justícia penal no pot ser totalitzadora, i cal evitar la multiplicitat de les intervencions,
tant de professionals com de serveis o organismes que intervenen o col·laboren en l'execució
dels diferents programes. En aquest sentit, cal impulsar la interdisciplinaritat i la complemen-
tarietat de programes i recursos.

Integració social

Les intervencions han d'orientar-se cap a la responsabilització personal i la reintegració
social, si és procedent i és possible, de les persones que en siguin objecte. Per això, cal propor-
cionar a l'autoritat judicial els mitjans necessaris per poder donar resposta a les carències o
problemes que puguin presentar aquestes persones. La participació de la comunitat en aquest
procés ha d'ocupar un lloc destacat, amb la finalitat de permetre l'establiment de vincles reals
amb la societat, augmentant la possibilitat de reinserció social.
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Les mesures penals alternatives

Les mesures penals alternatives (MPA) s'articulen d'acord amb els supòsits previstos en el
Codi penal, com les decisions judicials que, davant la comissió de fets delictius, permeten
donar una resposta sancionadora menys aflictiva que l'ingrés en una institució penitenciària,
atenent a l'orientació reeducativa i de reinserció social de les penes i mesures de seguretat que
recull la Constitució.

Consisteixen en el control i suport socioeducatiu que porta a terme un delegat d'execució
de mesures respecte al compliment de les obligacions o tractaments que ha imposat un jutge
o tribunal a l'autor d'un delicte, com a alternativa a l'ingrés a la presó.

El treball del professional té a com eixos:

— Vetllar per l'adequat compliment de les penes, mesures i/o obligacions imposades,
formalment i pel que fa al seu contingut 

— Mantenir informada la instància judicial competent sobre el compliment i l'evolució
de la MPA

— Afavorir la integració social de la persona a qui s'han imposat, mitjançant el segui-
ment i suport socioeducatiu

— Fomentar una dotació de recursos sociocomunitaris adequats a les necessitats de la
població atesa

— Implicar i sensibilitzar la comunitat en els processos d'execució de mesures penals
alternatives

Elements definitoris

Els elements que defineixen les mesures penals alternatives són: el control de l'execució de la
mesura, el suport socioeducatiu, el compliment d'obligacions i/o tractaments i la participació
comunitària.

Control de l'execució de la mesura 

El control de l'execució de la mesura es porta a terme mitjançant entrevistes periòdiques amb
la persona sotmesa a mesura. Un element important que configura l'aspecte de control és l'o-
bligatorietat d'informar periòdicament, com a mínim cada 3 mesos, a l'òrgan judicial, tant de
l'evolució de la persona subjecta a mesura com del compliment de l'obligació imposada.

Aquesta obligació de l'Administració està recollida en el Codi penal. A Catalunya, és el
Servei de Mesures Penals Alternatives qui assumeix la responsabilitat de l'execució de les
mesures penals alternatives mitjançant els delegats d'execució de mesures, que estan repartits
per tot el territori de Catalunya, els quals són els responsables d'elaborar els corresponents
informes que s'envien a la instància judicial.

En aquests informes es recull l'evolució de la persona i del compliment de la mesura, i es
detalla i avalua la situació quant al compliment de les obligacions imposades.

En una bona part de les mesures penals alternatives la resolució judicial preveu el compli-
ment d'obligacions que comporten la realització d'una activitat, bé es tracti de treballs en
benefici de la comunitat, bé de la participació en programes formatius o laborals o en tracta-
ments sanitaris o sociosanitaris. En tots aquests casos s'estableixen coordinacions periòdiques
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amb els professionals dels centres on es concreten les obligacions recollides en la resolució
judicial.

El responsable de fer l'avaluació global i enviar-la a l'òrgan judicial competent és el dele-
gat d'execució de mesures designat en cada cas, per tant, no és tan sols un mer transmissor de
la informació. Al contrari, aquest professional actua com a interlocutor amb la instància judi-
cial i pot articular i canalitzar les diferents demandes i proposar els canvis que permetin ade-
quar millor el manament judicial als objectius de la intervenció.

Suport socioeducatiu

El control del compliment de les mesures ha d'anar acompanyat d'un seguiment socioeduca-
tiu que ha de potenciar els elements de responsabilització personal i d'integració social, d'a-
cord amb les capacitats i possibilitats de cadascun, i ha de respondre sempre al compliment
concret de cada mesura penal alternativa.

La intervenció del professional responsable d'efectuar el seguiment ha de facilitar el com-
pliment de la mesura i plantejar alhora una relació d'ajuda i suport que permeti abordar la
situació de cadascun en els àmbits necessaris (personal, familiar, social i judicial) per aconse-
guir els objectius establerts.

La mesura s'aborda clarificant i enquadrant els aspectes formals: quin tipus de seguiment
es farà i com; quines responsabilitats i/o obligacions contreu cadascun (inclòs el delegat de
mesures penals alternatives). També ha de dissenyar-se un projecte d'intervenció que establei-
xi els objectius necessaris per assolir una millora en la integració social i en la qualitat de vida
de la persona a qui s'ha imposat la mesura judicial.

Compliment d'obligacions i/o tractaments

Comporta el compliment de les activitats o tractaments, prèviament acordats pel jutge o tri-
bunal, i comporta, en molts casos, un cert compromís d'acceptació i participació de la perso-
na sotmesa a mesura. En aquest sentit, podem parlar, independentment de la responsabilitat
criminal, de la responsabilitat personal.

El grau de compromís i acceptació canvia en cada MPA i varia també segons la persona i
el moment en què es troba. Així, pot ser pràcticament nul en el cas de les mesures de segure-
tat d'internament psiquiàtric i, per contra, necessitar un grau important de compromís en els
treballs en benefici de la comunitat.

Les variables que determinen el grau de compromís que és possible assolir i amb les quals
es pot treballar són:

— les característiques personals de la persona sentenciada
— l'adequació de les condicions imposades a les seves capacitats personals
— la necessitat d'observar allò disposat per la resolució judicial

En aquest punt té especial importància la possibilitat que hi ha, en alguns supòsits, de
proposar la modificació de les obligacions quan es creu convenient. D'altra banda, també cal
considerar que la finalització d'una activitat o tractament pot no ser coincident amb la fina-
lització de la mesura penal alternativa. En aquests casos, farà falta veure si és convenient pros-
seguir amb el seguiment socioeducatiu una vegada finalitzada la mesura judicial i, en tot cas,
en quines condicions fa falta fer-ho.
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Participació comunitària

La participació activa de la comunitat amb els recursos institucionals i humans és un element
fonamental. Cal comptar també amb la família com a possible element de suport i amb altres
grups secundaris que poden incidir positivament en els processos d'integració social.

La intervenció del delegat d'execució de mesures s'emmarca en una tasca de coordinació
regular i continuada amb els recursos comunitaris de l'entorn sociocultural i geogràfic més
pròxim, a fi que aquests recursos i la mateixa comunitat, fent-ne ús, puguin donar suport a la
persona sotmesa a mesura.

D'altra banda, els programes desenvolupats entorn de les mesures penals alternatives ofe-
reixen, en molts supòsits, un element implícit de coordinació amb la xarxa sociocomunitària
àmplia. La col·laboració de diferents recursos per donar compliment a la mesura i la coordi-
nació amb els professionals de justícia que es deriva, comporten ja un treball amb la comuni-
tat.

Els recursos utilitzats permeten donar compliment a les obligacions imposades i, en certa
mesura, donar resposta a les necessitats específiques de cada persona.A més, compten també
amb els recursos generals, no relacionats directament amb la mesura, que pot utilitzar qualse-
vol persona que els necessiti i que poden servir de suport per a la intervenció socioeducativa
que duen a terme els professionals de justícia.

El treball en la comunitat té tres objectius bàsics:
Sensibilitzar les diferents institucions (òrgans judicials, centres de tractament, etc.) sobre

la necessitat de desenvolupar alternatives a la presó.
Afavorir la responsabilització i implicació de la societat en el desenvolupament d'aquests

programes.
Fomentar la dotació de recursos adequats, contribuir a l'avaluació dels existents i fer pro-

postes de col·laboració amb altres organismes o administracions.

L'evolució de les mesures penals alternatives 

Des de l'entrada en vigor del Codi penal de 1995 i amb les seves successives reformes, les
alternatives a l'aplicació de les penes privatives de llibertat i la regulació de les mesures de
seguretat s'han anat implantant de manera progressiva. Dels 174 expedients de 1996 als més
de 1.300 del 2003, hi ha hagut un increment important de les MPA. Malgrat això, aquest
Departament considera que el volum que les MPA representen dins del món de l'execució
penal és encara insuficient.

Q.1. Evolució de les MPA (demandes i intervencions) 1996-2004
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Demandes * 174 312 527 619 695 665 657 817 1.347
Intervencions ** 174 368 565 761 1.007 1.083 1.168 1.310 1.773
* Demandes: noves MPA donades d'alta dins del període 
** Intervencions: casos (programes) diferents que s'ha treballat durant el període, independentment de la data
d'alta.
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Q.2. Evolució de les demandes de MPA per tipus 1998-2004
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antic CP 132 95 11 3 3 1 4
Suspensions amb obligacions 93 121 118 110 203 291 368
TBC 184 281 306 244 235 255 615
Mesures de seguretat 118 122 260 308 214 270 360
TOTAL 527 619 695 665 655 817 1.347

Q.3. Evolució de les demandes de MPA per territori 1998-2004
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Barcelona 342 450 516 524 499 609 1.014
Seccions territorials 185 169 179 141 153 208 333
Total Catalunya 527 619 695 665 652 817 1.347

Q.4. Relació entre distribució de població i de demandes de MPA 2004
Dem. 03 % total Dem. 04 % total Població % total

Barcelona 609 74,54 % 1.014 75,28 5.052.666 75,37 %
Girona 115 14,08 % 168 12,47 619.692 9,24 %
Lleida 59 7,22 % 98 7,28 377.639 5,63 %
Tarragona 34 4,16 % 67 4,97 654.149 9,76 %
Total Catalunya 817 100 % 1.347 100 % 6.704.146 100 %

Q.5. Evolució de les finalitzacions de MPA per territori 1998-2004 (*) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Barcelona 56 41 81 126 288 282 343
Girona 7 16 30 25 38 28 53
Lleida 4 11 25 37 33 26 34
Tarragona 6 9 20 14 21 18 34
Total 73 77 156 202 380 354 464 
* MPA del CP'95: Obligacions per suspensió o substitució de condemna, treballs en benefici de la comunitat i
mesures de seguretat 

Q.6. Dades de les persones que van finalitzar una MPA (1998-2004)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sexe
Homes 87,7 % 92,2 % 91,7 % 87,6 % 85,3 % 87,3 % 87,25 %
Dones 12,3 % 7,8 % 8,3 % 12,4 % 14,8 % 12,7 % 12,75 %
Edat
18-25 anys * 20 %* 27,3 %* 25 %* 21,3 % 20,5 % 17,9 % 17,36 %
26-40 anys 60 % 6153,2 % 56,4 % 44,2 % 65,6 % 49,89 %
41 o més anys 20 % 10,4 % 16,7 % 19,8 % 26,6 % 10 % 29,67 %
No hi consta 1,3 % 5,1 % 2,5 % 8,7 % 6,5 % 3,08 %
Delictes
Contra les persones 9,7 % 21,9 % 18,6 % 18,1 % 31,4 % 28,6 % 33,65 %
Contra la propietat 68,5 % 49 % 60,1 % 53,1 % 38,4 % 39,9 % 34,22 %
Altres 21,8 % 29,1 % 21,3 % 28,8 % 30,2 % 31,5 % 32,14 %
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Territori
Barcelona 76,7 % 53,2 % 51,9 % 62,4 % 75,8 % 79,7 % 73,92 %
Girona 9,6 % 20,8 % 19,2 % 12,4 % 10 % 7,9 % 11,42 %
Lleida 5,4 % 14,3 % 16 % 18,3 % 8,7 % 7,3 % 7,33 %
Tarragona 8,2 % 11,7 % 12,9 % 6,9 % 5,5 % 5,1 % 7,33 %
* Inclou els joves de 16 i 17 anys abans de l'entrada en vigor de la LO 5/00.

Com es pot veure en les dades anteriors, hi ha hagut un increment important en el nom-
bre d'intervencions, a causa, d'una banda, de la llarga durada d'algunes mesures penals alter-
natives, i per l'altra, del creixement mantingut de les demandes de noves intervencions.
Òbviament les demandes d'aplicació de mesures de l'antic CP gairebé han desaparegut, men-
tre que han experimentat un gran creixement les recollides en el Codi penal 95: suspensions
amb obligacions, mesures de seguretat i treballs en benefici de la comunitat.

Després d'un increment constant fins a l'any 2000, s'entra en un període d'estabilització
fins a l'any 2002, i a partir de 2003 torna a donar-se un creixement que es manté en l'any
2004. També observem diferències entre els diferents territoris: l'increment a la província de
Barcelona és més important que en les altres 3 províncies i no és degut només al fet que el
volum de població sigui molt superior.

D'altra banda, el desenvolupament de l'execució de sancions en el context de la comuni-
tat ha tingut una evolució molt moderada a tot l'Estat Espanyol, principalment com a conse-
qüència dels estrets marges que ofereix el Codi penal i, fonamentalment, perquè algunes d'a-
questes mesures no poden aplicar-se a delinqüents reincidents o habituals, les quals,
paradoxalment, són en molts casos aquelles que més necessiten la individualització de les
penes, amb l'objectiu d'intentar tractaments i processos d'inserció social no factibles en el
context penitenciari.

No obstant això, hi ha possibilitats obertes i, per aquesta raó és de vital importància l'im-
puls que pugui donar-se des de les diferents administracions competents. Aquest impuls, ara
per ara, ha estat comparativament superior a Catalunya que a la resta de l'Estat. Catalunya és
l'única comunitat autònoma amb competències plenes en matèria d'execució penitenciària, el
que ha permès dissenyar un model propi, mentre que a la resta de l'Estat, és l'Organisme
Autònom de Treball i Prestacions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior qui té la funció,
entre d'altres, de promoure l'aplicació de les mesures penals alternatives.

La proximitat i la dotació dels recursos humans i materials necessaris és, sens dubte, una
condició indispensable per potenciar les alternatives a la privació de llibertat; no solament per
incrementar-les en nombre, sinó també en qualitat i eficàcia.

A més, hi ha altres vies que es poden explorar i promoure i que poden tenir efectes posi-
tius pel que fa al desenvolupament de les mesures alternatives a la presó. Un bon exemple és el
del Programa de mediació i reparació penal, atès que la reparació del dany causat a la víctima
pot permetre l'aplicació d'un atenuant i/o possibilitar la substitució o suspensió de les penes
de presó.

Les mesures de l'antic Codi penal ('73)

L'antic Codi penal, encara que en un marc de condicions diferents i més limitat que l'actual,
també preveia alguns mecanismes que suposaven una alternativa a l'ingrés a la presó: con-
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demna condicional, tractaments per consum de drogues o tractaments psiquiàtrics com con-
tingut de les antigues mesures de seguretat. Des de l'entrada en vigor del Codi penal de 1995,
aquestes resolucions judicials han anat experimentant una reducció progressiva, fins a pràcti-
cament desaparèixer.

Q.7. Demandes d'execució antic Codi penal 1997-2004
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Condemna condicional 2 1 1
Tractament psiquiàtric ambulatori 24 19 14 4
1
Tractam. drogues ambulatori 86 91 61 4 1 2
Internament psiquiàtric 11 7 11 1 1
Internament drogues 27 14 8 3 2 2
Total 150 132 95 11 3 3 1 3

Q.8. Mesures de l'antic Codi penal finalitzades, per territori 1999-2004
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Barcelona 46 36 17 16 7 13
Girona 15 2 1
Lleida 2 1
Tarragona 8 5 1 1
Total 71 43 19 18 7 13

Les mesures penals alternatives del Codi penal de 1995

Els treballs en benefici de la comunitat

Els treballs en benefici de la comunitat consisteixen en l'obligació del penat de prestar una
cooperació no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública, amb interès social i
valor educatiu i amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa.
Els treballs en benefici de la comunitat poden imposar-se com a substitutius d'altres penes
imposades inicialment, o bé com a penes directes per la comissió de diversos delictes i faltes.

D'una banda, amb la finalitat d'evitar els ingressos curts a la presó, el CP preveu la possi-
bilitat de substituir les penes de presó de fins a 1 any per TBC o multa (abans de la reforma de
la LO 15/03, era per arrestos de cap de setmana o per multa) i, excepcionalment les penes de
presó de fins a 2 anys per TBC + multa (abans de la reforma de la Llei 15/03, era per arrestos
de cap de setmana o per multa).

Així mateix, la privació de llibertat corresponent a la responsabilitat personal subsidiària
per impagament de multes pot ser substituïda per treballs en benefici de la comunitat.

En cas de delictes relacionats amb la violència de gènere, la pena de presó només es pot
substituir per TBC i a més s'ha d'imposar la subjecció a programes específics de reeducació i
tractament psicològic, a més de les prohibicions de l'art. 83.1 1r i 2n (modificació introduïda
per la LO 1/2004).

Per una altra, en els maltractaments per violència de gènere o violència domèstica (art.
153), les amenaces per violència de gènere o violència domèstica (art. 171), les coaccions per
violència de gènere o violència domèstica (art. 172), els robatoris o furts d'ús de vehicles a
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motor o ciclomotors (art. 244), la conducció d'aquests sota la influència d'alcohol o drogues
(art. 379), l'incompliment d'obligacions familiars (art. 618), les faltes d'amenaces, vexacions,
injúries i coaccions lleus per violència domèstica (art. 620.2), la falta de deslluïment d'immo-
bles (art. 626), la falta contra la flora i els maltractaments d'animals que no siguin delicte (art.
632), recullen els treballs en benefici de la comunitat com a sanció penal alternativa a la de
presó, multa o localització permanent, segons el cas.

Les activitats que es realitzen han de reunir unes característiques:

— En cap cas poden atemptar contra la seva dignitat
— Cal tenir en compte les característiques del penat i les seves circumstàncies socials i

personals: les activitats han de permetre que entengui les conseqüències dels seus
actes, tant des de l'àmbit judicial, com de la repercussió social que tenen i progra-
mar-se de manera que la persona entengui el que se li demana i estigui en condi-
cions de poder fer-ho, sense que es produeixin situacions de risc per a ella mateixa o
per a terceres persones

— Les activitats han d'aportar elements positius, que reforcin l'autoestima i possibilitin
fer una tasca útil per a la societat

— Les activitats han de fer-se sempre en entitats públiques o d'interès públic i no
poden comportar mai la realització d'una tasca que impliqui l'ocupació d'un lloc de
treball, ja que el sentit de l'activitat és la cooperació

— Han de portar-se a terme, preferentment, en el mateix entorn del penat: aquesta
proximitat possibilita potenciar els aspectes resocialitzadors i no agreuja la penalitat
de la mesura, sense perjudici del caràcter restituti a la comunitat

Durant les activitats, l'Administració ha de garantir:

— la protecció dispensada per la normativa laboral en matèria de seguretat i higiene a
la feina i en matèria de seguretat social per accident de treball i malaltia professional,
d'acord amb el Reial decret 782/2001, de 6 de juliol.

— la cobertura dels possibles danys que puguin ocasionar els penats, mitjançant una
pòlissa de responsabilitat civil.

Q.9. Demandes de treballs en benefici de la comunitat 1997-2004
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total Catalunya 77 184 281 306 244 235 255 615

Q.10. Programes de TBC finalitzats 1998-2004
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Barcelona 67 105 123 123 120 107 156
Girona 24 32 19 13 6 6 18
Lleida 14 11 17 19 12 6 11
Tarragona 8 7 17 12 9 8 14
Total 113 155 176 167 147 127 199
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Q.11. Dades de persones que van finalitzar un TBC (1998-2004)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sexe % % % % % %
Homes 85,8 87,7 81,8 86,2 83,7 85,5 88,66
Dones 14,2 12,3 18,2 13,8 16,3 14,5 11,34
Edat % % % % % %
18-25 anys * 42,4 * 41,9 * 45,5 * 38,3 21,8 24,6 28,35
26-40 anys 30 21,3 25 35,9 38,1 49,1 38,14
41 o més anys 27,6 18,1 16,5 19,8 27,2 17,8 26,80
No consta - 18,7 13 6,0 12,9 8,5 6,70
Delictes ** % % % % % %
Contra les persones 18 35,3 26,5 28,8 28,9 31,9 38,73
Contra la propietat 59,5 41,2 49,2 37,5 39,0 30,5 23,04
Altres 22,5 23,5 24,3 16,3 17,6 16,3 23,53
No hi consta 17,4 14,5 21,3 14,71
Territori % % % % % %
Barcelona 59,2 67,7 69,8 73,6 81,6 84,3 78,39
Girona 21,2 20,6 10,8 7,8 4,1 4,7 9,05
Lleida 12,3 7,1 9,7 11,4 8,2 4,7 5,53
Tarragona 7% 4,6 9,7 7,2 6,1 6,3 7,04

* Inclou els joves de 16 i 17 anys abans de l'entrada en vigor de la LO 5/00 
** Delictes contra les persones (contra la vida, lesions, contra la llibertat, contra la integritat moral, contra la lli-
bertat sexual, contra la intimitat, contra l'honor, contra les relacions familiars, contra els drets fonamentals).
Delictes contra la propietat (contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, falsedats, contra el patrimoni històric i
medi ambient). Altres delictes (contra la seguretat col·lectiva, contra l'Administració de justícia, contra l'ordre
públic).

Les formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat

a) La substitució
Amb la finalitat d'evitar els ingressos curts a la presó, el CP preveu la possibilitat de subs-

tituir les penes de presó de fins a 1 any per TBC o multa (abans de la reforma de la LO 15/03,
era per arrestos de cap de setmana o per multa) i, excepcionalment, les penes de presó de fins
a 2 anys per TBC + multa (abans de la reforma de la Llei 15/03, era per arrestos de cap de set-
mana o per multa). Així mateix, la privació de llibertat corresponent a la responsabilitat per-
sonal subsidiària per impagament de multes pot ser substituïda per treballs en benefici de la
comunitat.

En aquests casos, poden imposar-se a més alguna/es de les obligacions de l'art. 83. En cas
de delictes relacionats amb la violència de gènere, la pena de presó només es pot substituir
per TBC i a més s'ha d'imposar la subjecció a programes específics de reeducació i tractament
psicològic, a més de les prohibicions de l'art. 83.1 1r i 2n (modificació introduïda per la LO
1/2004).

El contingut i el tipus d'intervenció seria el mateix que en el cas de les suspensions que
s'expliquen a continuació. De totes maneres, cal remarcar que fins a l'any 2003 no hi ha hagut
programes d'obligacions que provinguin d'aquest tipus de substitucions, sinó que totes les
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dades es refereixen a obligacions imposades com a condició de suspensions. A partir de l'any
2004 s'han començat a rebre resolucions judicials amb obligacions imposades com a condi-
cions de substitucions, siguin per TBC o per multa, sobretot en delictes relacionats amb la
violència de gènere i domèstica i amb la seguretat del trànsit.

Les particularitats del programa de treballs en benefici de la comunitat ja s'han descrit en
l'apartat 3.4.

b) La suspensió
És la facultat que la llei atorga als jutges i magistrats de deixar en suspens durant un

temps, el compliment de determinades penes de presó. La suspensió pot estar condicionada
pel compliment de determinades obligacions o deures.

En aquests casos, la funció dels equips de MPA consisteix a la recerca del recurs i la deri-
vació de la persona, i en el seguiment del compliment de les obligacions i deures impostos,
amb enviament d'informes periòdics a l'òrgan judicial. Per dur a terme el compliment d'a-
questes obligacions comptem amb els recursos de la xarxa comunitària.

Quan la suspensió està condicionada a la realització d'un tractament de deshabituació
(de l'addicció a begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes
o altres que produeixin efectes anàlegs), de salut mental, programes formatius o altres deures,
el tècnic responsable del seguiment emetrà informes periòdics explicitant l'inici del tracta-
ment, l'evolució del compliment, les modificacions que es produeixin i la finalització del trac-
tament o programa. Aquests informes a l'òrgan judicial s'acompanyen també dels informes
sobre l'evolució del penat que elabora el centre on la persona està rebent el tractament o por-
tant a terme l'obligació.

Suspensió ordinària (art. 80 i seg CP)
Abraça les penes privatives de llibertat no superiors a 2 anys i és acordada, d’acord amb la peri-
llositat criminal de la persona i tenint en compte les característiques personals del subjecte, dels
fets i la durada de la pena. Amb la reforma feta per la LO 15/03 també pot tenir-se en compte
l'existència d'altres procediments penals en curs contra la mateixa persona. Els requisits són:

Que la pena o suma de penes imposades no superin els 2 anys. En cap cas pot suspendre's
la responsabilitat civil, ni el còmput inclou la responsabilitat subsidiària derivada de l'impa-
gament de multes.

Que la persona hagi delinquit per primera vegada (sense tenir en compte condemnes per
delictes imprudents ni antecedents cancel·lats o cancel·lables).

Que s'hagin satisfet les responsabilitats civils o hagi una declaració d'insolvència total o
parcial.

El període de suspensió pot anar dels 2 als 5 anys, excepte en els casos de penes lleus, que
serà d'entre 3 mesos i 1 any. La suspensió sempre queda condicionada que la persona no
delinqueixi durant aquest termini. A més, si les penes suspeses són de presó poden imposar-
se alguna/es de les obligacions o deures recollits en l'art. 83 CP. En cas de delictes relacionats
amb la violència de gènere, sempre estarà condicionada al compliment de les obligacions 1.ª,
2.ª i 5.ª de l'art. 83.1, és a dir, a més de les prohibicions acostament, haurà de participar en
programes formatius, laborals, culturals, d'educació viària, sexual o en altres similars.

Les obligacions que comporten un control per part del SMPA són la de comparèixer
davant l'Administració, la participació en programes formatius, laborals, culturals, d'educa-
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ció viària, educació sexual, contra la violència domestica o altres, i el compliment d'altres
obligacions que els jutges o magistrats puguin acordar (com tractaments de deshabituació o
de salut mental). En aquests casos ha d'enviar-se a l'òrgan judicial un informe de seguiment,
com a mínim cada 3 mesos.

Posat el cas que la persona fos condemnada per un delicte comès durant el període de
suspensió, l'òrgan judicial procedirà a revocar la suspensió i ordenarà el compliment íntegre
de la pena privativa de llibertat imposada en sentència.

En cas que hagi un incompliment o un compliment defectuós de les obligacions o deures
imposats com a condició de la suspensió, l'òrgan judicial pot prendre una de les següents
decisions: la substitució de la regla de conducta imposada per una altra de diferent, la pròrro-
ga del termini de suspensió, que no pot excedir els 5 anys o la revocació de la suspensió si l'in-
compliment és reiterat. No obstant això, si la pena suspesa fora de presó per delictes relacio-
nats amb la violència de gènere, l'incompliment de les obligacions de l'art. 83.1 1.ª, 2.ª i 5.ª,
comportaria la revocació de la suspensió.

Suspensió extraordinària (art. 87 CP)
Abraça penes privatives de llibertat no superiors a 5 anys (abans la LO 15/03 era fins a 3 anys)
i només pot recordar-se en aquells casos que la persona condemnada ho hagi estat per la
comissió d'un delicte a causa de la seva drogodependència (substàncies de l'art. 20.2 CP) i,
sempre que s'acrediti que es troba rehabilitada, fent tractament de deshabituació o manifesti
la intenció de fer-ho (es demanarà informe forense a aquests efectes). Per als casos que s'apli-
qui la reforma de la LO 15/03 (en vigor des de l'1/10/04) ja no és d'aplicació el requisit que no
es tracti de reus habituals.

El termini de suspensió pot ser de 3 a 5 anys i sempre està subjecta a l'obligació de no
abandonar el tractament fins a la seva finalització. A més, persisteix l'obligació de no delin-
quir durant aquest termini, i poden imposar-se alguna/as de les obligacions o deures recolli-
des en l'art. 83 CP. Es remetran informes periòdics (com a mínim anuals) en relació amb el
compliment de l'obligació de tractament.

En el cas que la persona incompleixi qualsevol de les obligacions imposades, l'òrgan judi-
cial procedirà a revocar la suspensió i ordenarà el compliment íntegre de la pena privativa de
llibertat imposada en sentència.

Suspensió per malaltia greu amb sofriments incurables (art. 80.4 CP)
Pot suspendre's l'execució de qualsevol pena, sense subjecció a requisits ni obligacions, quan
la persona condemnada es trobi afectada per una malaltia molt greu amb sofriments incura-
bles, excepte que en el moment de cometre el delicte ja tingués alguna pena suspesa per
aquest motiu. En aquests casos, la intervenció dels professionals de MPA consisteix, si és pro-
cedent, en la recerca del recurs apropiat i en el seguiment de l'evolució de la persona.

Suspensió per trastorn mental greu sobrevingut (art. 60 CP)
Es tracta de casos que, una vegada hi ha sentència ferma, s'aprecia en la persona penada una
situació duradora de trastorn mental greu que li impedeixi conèixer el sentit de la pena. El
jutge de vigilància penitenciària suspendrà l'execució de la pena privativa de llibertat que
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tenia imposada, garantint que rebi l'assistència mèdica necessària. Amb aquest objectiu,
podrà decretar la imposició d'una mesura de seguretat privativa de llibertat, que no podrà ser,
en cap cas, més greu que la pena substituïda. Si la pena no era privativa de llibertat, el jutge
apreciarà si la situació de la persona penada li permet conèixer el sentit de la pena i, si és pro-
cedent, suspendrà l'execució de la pena, imposant les mesures de seguretat que consideri
necessàries.

Una vegada restablerta la salut mental de la persona, aquesta haurà de complir la sentèn-
cia, si les penes no han prescrit, sense perjudici que el jutge o tribunal, per raons d'equitat
pugui donar per extingida la condemna o reduir la seva durada, en la mesura que el seu com-
pliment pugui resultar innecessari o contraproduent.

En aquests casos, el jutge de vigilància comunicarà al Ministeri Fiscal, amb suficient ante-
lació, la proximitat de l'extinció de la pena o mesura de seguretat imposada, als efectes d'apli-
car la disposició addicional 1.ª del CP.

Q.12. Demandes d'obligacions per suspensions o substitucions (CP'95)
Obligacions per suspensió 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Comparèixer davant l'Administració 4 43 32 28 28 57 67 62
Assistir a programes formatius 11 18 24 24 17 15 39 97
Compliment de deures 3 2 1 9 3 9 9 28
Tractament ambulatori de deshabituació18 23 57 48 57 105 155 170
Internament per a deshabituació 3 7 7 9 5 17 21 11
Total 39 93 121 118 110 203 291 368

Les mesures de seguretat

Les mesures de seguretat estan regulades a l'article 95 i següents del Codi penal. Poden impo-
sar-se pel jutge o tribunal, amb els informes previs que considerin necessaris, quan concorrin
les següents circumstàncies: que el fet comès sigui delicte i que del fet i les circumstàncies per-
sonals del subjecte pugui deduir-se la possibilitat de comissió de nous delictes. Podem dife-
renciar-ne dos supòsits:

Mesures de seguretat per a eximents completes
Quan una persona és declarada exempta totalment de responsabilitat criminal a causa de
trastorns mentals, alteracions de la percepció o per haver actuat sota la influència de la seva
dependència a drogues tòxiques o estupefaents (art. 20.1, 20.2 i 20.3), se li podrà imposar una
mesura d'internament per a tractament mèdic o educació especial en un establiment adequat
al tipus d'anomalia o alteració psíquica que pateixi, en un centre de deshabituació públic o
privat degudament homologat o en un centre d'educació especial. També podran imposar-se
mesures no privatives de llibertat.

Mesures de seguretat per eximents incompletes
Quan la persona sigui declarada exempta parcialment de responsabilitat criminal en relació
amb l'art. 20.1, 20.2 i 20.3 pot imposar-se, a més de la pena, les mesures de seguretat previstes
per als casos d'eximent completa. No obstant això, només podran imposar-se mesures d'in-
ternament si la pena imposada és de presó i sempre per una durada no superior a la de la
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pena prevista en el Codi per a aquest delicte. En els casos on concorren penes i mesures de
seguretat, s'ordenarà el compliment de la mesura, que s'abonarà per al de la pena. Una vegada
alçada la mesura, podrà recordar-se la suspensió del compliment de la resta de la pena si es
considera que executant-la es posaria en perill el que s’havia aconseguit amb la mesura.

En els dos supòsits poden imposar-se mesures de seguretat no privatives de llibertat:
inhabilitació professional; expulsió del territori nacional per a estrangers no residents legal-
ment a Espanya; obligació de residir en lloc determinat; prohibició de residir en lloc determi-
nat; prohibició d'anar a llocs o establiments determinats (de begudes alcohòliques, de joc),
espectacles esportius o culturals; custòdia familiar; privació de dret a conduir vehicles a
motor i ciclomotors; privació del dret a tenir o portar armes; prohibició d'acostar-se a la víc-
tima o altres persones; prohibició de comunicar-se amb la víctima o altres persones; submis-
sió a tractaments externs sociosanitaris; submissió a programes formatius, culturals, educa-
tius, professionals, d'educació sexual i altres.

En cas que la pena que hagués pogut imposar-se pel delicte no fos privativa de llibertat,
només podran imposar-se mesures de seguretat no privatives de llibertat (art. 96.3).

Els internaments no podran mai excedir del temps que hagués durat la pena de presó si el
subjecte hagués estat declarat responsable. Aquest límit es fixarà en la sentència. Les persones
sotmeses a mesures d'internament no podran abandonar els establiments on estiguin ingres-
sades sense autorització judicial.

En cas de trencament d'una mesura d'internament, s'ordenarà el reingrés a l'establiment
on estava o a un altre de més apropiat. En cas de trencament d'altres mesures, podrà ordenar-
se l'ingrés (que podrà fer-se efectiu en un centre especialitzat o en un centre penitenciari) si
aquest estava previst pel delicte i es considera necessari. En els dos casos, es deduirà testimoni
per trencament de condemna.

Les mesures que són objecte de seguiment pel SMPA són: els internaments en centres
mèdics o de salut mental, en centres de deshabituació o en centres d'educació especial; la cus-
tòdia familiar; la submissió a tractament extern sociosanitari; i la submissió a programes for-
matius, culturals, educatius, professionals, d'educació sexual i altres.

La intervenció del SMPA consisteix en el seguiment i control de l'evolució del tractament
que el subjecte porta a terme en un recurs especialitzat, preferentment de la xarxa pública, tot
oferint-li, alhora, un suport socioeducatiu encaminat a la seva integració social.

Aquest seguiment i control es fan, d'una part, mitjançant entrevistes periòdiques amb la
persona, i de l'altra, per mitjà de coordinacions amb els professionals del recurs especialitzat
on es porta a terme el tractament. Els responsables del recurs faciliten periòdicament infor-
mes sobre l'evolució del tractament, on fan constar la situació actual i la valoració correspo-
nent.

El professional responsable del seguiment del cas actua com a interlocutor entre la ins-
tància judicial i el recurs especialitzat, possibilitant així l'intercanvi d'informació entre insti-
tucions, canalitzant les demandes i proposant aquells canvis en el contingut de la mesura que
comportin una millor adequació a les característiques del subjecte.

En aquest sentit, l'art. 97 preveu que durant l'execució de la sentència, el jutge o tribunal
podrà adoptar, mitjançant un procés contradictori i a proposta (com a mínim anual) del jut-
jat de vigilància penitenciària, la decisió de mantenir la mesura, decretar el cessament (si ha
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desaparegut la perillositat criminal), substituir-la per una altra de més adequada o suspendre
l'execució.

Finalment, cal esmentar que quan s'apliquen mesures d'internament el jutge o tribunal
comunicarà al Ministeri Fiscal, amb antelació suficient, la seva finalització, als efectes previs-
tos a la Disposició Addicional Primera (quan la persona estigui exempta de responsabilitat
criminal pels art. 20.1 o 20.3, el Ministeri Fiscal instarà la declaració d'incapacitat civil i l'in-
ternament en centre civil, si és procedent).

Q.13. Dades de demandes d'execució de mesures de seguretat (CP'95)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Internament psiquiàtric 8 17 19 46 37 60 73 102
Internament deshabituació 2 7 13 52 71 55 48 57
Internament educació especial 1 1 0 0 4 3 3 2
Tractament ambulatori deshabituació 9 65 50 102 115 50 56 83
Tractament ambulatori salut mental 14 20 34 43 62 38 80 102
Custòdia familiar 5 0 0 0 0 0 0 4
Programes formatius 2 8 6 17 19 8 10 10
Altres 5 0 0 0 0 0 0 1
Total 46 118 122 260 308 214 270 331

Els recursos que col·laboren en l'execució de les MPA 

L'execució de les mesures penals alternatives dins de la comunitat 

La participació activa de la comunitat és un element fonamental per al correcte desenvolupa-
ment de les mesures alternatives, tal com es posa de manifest en les regles europees sobre les
sancions i mesures que s'apliquen dins de la comunitat, (Recomanació núm. R (92), de 16
d'octubre de 1992, del Comitè de Ministres del Consell d'Europa).

La intervenció dels professionals s'emmarca en una tasca de coordinació regular i conti-
nuada amb els recursos comunitaris de l'entorn sociocultural i geogràfic més pròxim, a fi
que, d'aquesta manera, la pròpia comunitat pugui donar suport a la persona sotmesa a MPA.

D'altra banda, els programes desenvolupats entorn de les mesures penals alternatives ofe-
reixen, en molts supòsits, un element implícit de coordinació amb la xarxa sociocomunitària
en sentit ampli. La col·laboració de diversos recursos per acomplir la mesura i la coordinació
amb els diferents professionals, defineixen les característiques d'aquest tipus d'intervencions.

Els recursos utilitzats permeten acomplir les obligacions imposades i, en certa mesura,
donar resposta a les necessitats específiques de cada persona. A més, cal comptar també amb
aquells recursos de caràcter general, no relacionats directament amb la mesura, adreçats al
conjunt de la població i que, com és lògic, també han d'estar a l'abast de qualsevol persona
que les pugui necessitar mentre compleixi una mesura judicial.

El treball comunitari té tres objectius bàsics:

— Sensibilitzar les diferents institucions pel que fa al desenvolupament de mesures
alternatives a la presó: des de les mateixes instàncies judicials fins als centres on han
de complir-se les obligacions o tractaments.
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— Afavorir la coresponsabilització i implicació en la recerca i elaboració de programes.
— Fomentar la dotació de recursos adequats, contribuir a l'avaluació dels que hi ha i

fer propostes quant a la col·laboració amb altres.
— Cal també tenir en compte que la família pot actuar com un possible element de

suport i que també hi ha altres grups secundaris que poden incidir positivament en
els processos d'integració social.

Col·laboració amb el Departament de Justícia en l'execució dels treballs en benefici de la
comunitat 

Actualment el Departament de Justícia disposa d'un ampli ventall d'entitats, tant públi-
ques com privades, que s'han mostrat disposades a col·laborar en l'execució de penes de TBC.
Amb la finalitat de disposar d'una xarxa de recursos el més àgil possible, s'han establert con-
venis i acords de col·laboració amb:

— L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya 

— Entitats sense ànim de lucre que treballen en àmbits relacionats amb l'educació,
l'oci, el benestar social, etc..

— L'Assemblea Catalana de Creu Roja

Tot això facilita un marc estable de col·laboració amb les entitats locals i les organitza-
cions d'iniciativa social que permet donar una atenció pròxima, a la vegada que facilita la
integració de les persones a la comunitat de pertinença.

La col·laboració de les entitats en l'execució del programa consisteix, no a controlar l'exe-
cució de la pena, sinó a facilitar l'espai, la tasca i la incorporació del penat en les activitats que
ha de fer. És molt important que les activitats que es duen a terme les entitats tinguin, a més
del suport institucional general, un altre d’específic que s'articula mitjançant el suport i el
seguiment que fa el professional de MPA.

Les activitats que fan les entitats poden ser públiques o privades, han de ser legalment
constituïdes, amb una utilitat social i sense afany de lucre. Es treballa tant amb aquelles que es
mantenen convenis o acords de col·laboració estables per desenvolupar els diferents progra-
mes, com amb altres que puntualment es considerin idònies per les característiques de la per-
sona i/o la naturalesa de la infracció. A l'hora d'escollir les entitats, es dóna prioritat a les que
tinguin una incidència real a l'entorn i a aquelles que puguin oferir activitats adaptables a les
característiques dels penats.

Cal que l'entitat col·laboradora entengui i accepti que està col·laborant en l'execució
d'una pena i, per tant, que participi en els objectius del Programa, doni suport a
l'Administració que té l'encàrrec d’aplicar la pena i faciliti al penat la possibilitat de realitzar
una activitat que sigui útil a la comunitat. En aquest sentit, l'entitat ha de:

Facilitar la presència d'un interlocutor que canalitzi les demandes i orientacions dels pro-
fessionals encarregats del seguiment dels penats

Acompanyar el penat mentre fa l'activitat
Informar el professional responsable del SMPA de les incidències 
Fer la valoració final de l'activitat que s'ha portat a terme i fer-la arribar al professional

responsable del SMPA.
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Q.13. Dades d'entitats que col·laboren en l'execució dels TBC
Any 2000 Nre. Entitats Jornades Hores
Entitats privades 150 3.684 14.736
Entitats públiques 71 1.749 6.996
Total 221 5.432 21.732

Any 2001 Nre. Entitats Jornades Hores
Entitats privades 178 4.911 19.644
Entitats públiques 62 1.490 5.960
Total 240 6.391 25.604

Any 2002 Nre. Entitats Jornades Hores
Entitats privades 138 4.634 18.536
Entitats públiques 33 886 3.544
Total 171 5.520 22.080

Any 2003 Nre. Entitats Jornades Hores
Entitats privades 131 4.801 19.204
Entitats públiques 49 1.387 5.548
Total 180 6.188 24.752

Any 2004 Nre. Entitats Jornades Hores
Entitats privades 200 7.631 30.524
Entitats públiques 91 4.700 18.800
Total 291 12.331 49.324

Q.14. Tipologia d'activitats TBC any 2003 
Tipus d'activitats Col·laboracions Jornades

2003 2004 2003 2004
Col·laboració en actes públics, cívics o culturals 13 15 212 425
Col·laboració en campanyes solidàries 4 13 90 430
Cura d'animals 9 8 161 214
Entitats de recuperació i reciclatge de residus 21 21 1.121 628
Programa formatiu d'educació familiar 1 8
Socorrisme i prevenció 3 1 306 204
Reforç general a l'entitat 15 32 443 1.488
Tasques administratives de reforç 9 19 536 822
Tasques de magatzem 5 8 114 275
Tasques de manteniment 71 84 2.472 4.540
Tasques relacionades amb l'atenció a persones 29 28 725 1.053
Formació en alfabetització 2 52
Formació en seguretat viària 7 206
Servei de teleassistència 4 48
Tasques de neteja i manteniment d'espais públics 34 1.426
Transport adaptat 15 520
TOTAL 180 291 6.188 12.331
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Recursos especialitzats en salut mental i deshabituació

Amb la finalitat de dur a terme l'execució de les MPA en matèria de salut mental i tractament
de drogodependències, es treballa conjuntament amb els recursos especialitzats, preferent-
ment de la xarxa pública, on es pugui rebre el tractament adequat, d'acord amb el tipus i con-
tingut de la MPA imposada. La intervenció des d'un context judicial no té com a principal
contingut la finalitat terapèutica, però pot afavorir-la i garantir-la, sempre que les funcions
pròpies de la justícia i l'acció sanitària i/o social, s'articulin de manera coherent per aconse-
guir uns objectius comuns: la responsabilització de l'autor (d'acord amb les seves característi-
ques i circumstàncies personals i socials) i la cura o millora del seu estat de salut o situació
sociopersonal.

Amb la finalitat de donar contingut formatiu, social i sanitari a les diferents MPA i dur a
terme el seu compliment, els professionals de la Subdirecció General de Medi Obert i Mesures
Penals Alternatives encarregats d'intervenir en les diferents fases del procés judicial i de l'exe-
cució, es coordinen amb els diferents serveis de la xarxa pública bàsica de serveis socials.

Durant l'any 1997, la DGMPAJJ va treballar intensament amb el Servei Catalá de la Salut
i l'Òrgan Tècnic de Drogodependències en l'elaboració de dos plans interdepartamentals per
a l'execució de mesures penals alternatives en casos de persones amb problemàtiques de salut
mental i/o drogodependències. Aquests plans han comportat una sensible millora de la coor-
dinació entre els serveis de l'àmbit de la Justícia i els de l'àmbit sociosanitari, i ha facilitat la
delimitació dels criteris que s'intervé en aquests casos, tenint en compte les exigències del
control judicial i les necessitats de l'individu en els àmbits social i sanitari.

Així, en els supòsits de persones que presenten anomalies o alteracions psíquiques greus,
es treballa conjuntament amb la Xarxa d'Atenció Psiquiàtrica i Salut Mental del Servei
Catalán de la Salut. De la mateixa manera, quan es tracta de persones amb problemàtiques de
consum de drogues o altres substàncies, s'utilitzen els recursos de la Xarxa d'Atenció a les
Drogodependències (XAD) i, en particular, els centres d'atenció i seguiment (CAS) en els
casos de tractament ambulatori, i les unitats hospitalàries de desintoxicació i les comunitats
terapèutiques, en els casos de privació de llibertat.

Q.15. Entitats de salut mental i drogodependències 2003-2004 * 
Tipus de programa Col·laboracions Nre. Entitats
Mesures seguretat + obligacions per suspensió 2003 2004 2003 2004
Tractament ambulatori deshabituació 449 479 77 90
Internament deshabituació 127 109 49 42
Tractament ambulatori salut mental 127 162 67 83
Internament salut mental 91 107 24 29
Internament centre educatiu especial 5 8 5 7
TOTAL 799 865 222 251

Recursos per a l'execució de programes formatius 

Per portar a terme l'execució d'aquests programes poden utilitzar-se tots els recursos de la
xarxa sociocomunitària en sentit ampli, els recursos propis i aquells establerts mitjançant
convenis de col·laboració, com també qualsevol altre que es consideri adequat. Els programes
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formatius que s'imposen habitualment, ja sigui com a obligacions per suspensió o substitució
de penes, ja siguin com a mesures de seguretat, tenen els següents continguts: cultural, educa-
tiu, professional, d'educació sexual o altres.

En l'actualitat hi ha diversos programes formatius específics que relacionen l'activitat a
dur a terme amb el delicte:

— Programa formatiu d'educació sexual 
— Programa formatiu d'educació viària
— Programa formatiu d'educació familiar i de tractament de la violència domèstica o

de gènere

En altres casos, els programes es basen en la situació social o laboral:

— Programa formatiu de formació ocupacional o professional, en col·laboració amb
entitats especialitzades en programes d'inserció sociolaboral.

— Programa formatiu d'alfabetització, en col·laboració amb entitats o centres de for-
mació per a adults.

Q.16. Dades d'entitats de programes formatius 2003-2004
Nre. Col·laboracions Nre. Entitats
2003 2004 2003 2004

Programes formatius 40 49 19 27

Q.17. Tipus de programes formatius 2002-2003
2003 2002

Educació sexual 13 5
Formació per a la inserció laboral 12 5
Seguretat laboral – prevenció de riscos laborals 2
Tractament de ludopaties 1 2
Tractament de drogodependències 2
Tractament de salut mental 3 2
Violència domèstica i educació familiar 7 4
Habilitats socials 1
Seguretat viària 6
Xenofòbia 2
TOTAL 40 27

62 Aplicació de les MPA i acció social

Document Català  13/7/05  16:02  Página 62



Marcelo F. Aebi
L'aplicació de les sancions i mesures en la Comunitat a Europa: dades empíriques
de l'enquesta SPACE II 2001 del Consell d'Europa

Introducció

Des de fa alguns anys, el Consell d'Europa1 publica sota la denominació de SPACE II (acrò-
nim del títol en francès Statistique pénale annuelle du Conseil de l'Europe) una estadística de
les sancions i mesures aplicades en la comunitat en els estats membres del Consell.
L'esmentada estadística va ser iniciada per Pierre Tournier i actualment es troba sota la nostra
responsabilitat. En principi, SPACE II té una freqüència bianual, s'edita en francès i en anglès,
i és accessible en línia. Per posar les seves dades a disposició de la comunitat científica amb la
major rapidesa possible, l'enquesta es publica en un primer moment en línia de manera autò-
noma, i posteriorment és recollida en el Butlletí d'Informació Penològica del Consell
d'Europa, que s'edita anualment en francès i en anglès (Bulletin d'information pénologique /
Penological Information Bulletin)2. En aquest article analitzarem les dades incloses en l'última
enquesta SPACE II disponible, que data de l'any 2003 i cobreix les sancions i mesures aplica-
des al 2001 en vint-i-nou estats membres del Consell d'Europa3.

Sancions i mesures incloses

SPACE II només pren en consideració les sancions i mesures aplicades en la comunitat
(SMC) –per oposició a les sancions i mesures privatives de llibertat executades en establi-
ments penitenciaris– tal com han estat definides pel Consell d'Europa. Aquest últim, en la
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1. Actualment (març de 2005), quaranta-sis països són membres del Consell d'Europa. Aquesta institució,
que no deu confondre's amb la Unió Europea, va ser fundada en 1949 i és l'organització política més antiga del
continent. Entre els seus principals objectius es troben la defensa dels drets humans, la democràcia i l'estat de dret.
Per obtenir-ne més informació, es pot visitar el portal del Consell d'Europa:

En castellà: http://www.coe.int/T/ÉS/Com/About_Coe/default.asp?L=ÉS.
En català: http://www.coe.int/cat/default.asp?L=CAT.
2. Per accedir tant al Butlletí com les publicacions individuals de SPACE II, cal seguir la següent seqüència

de comandaments en el portal del Consell d'Europa:
A partir de http://www.coe.int/DefaultEN.asp, punxar: Legal affairs / Legal co-operation / European

Committee on Crime Problems (CDPC) / Documents / Bulletin / Penological Information Bulletin.
Des d'allà es pot descarregar el Butlletí (en la part central de la pàgina) o les publicacions individuals de

SPACE I i SPACE II (en la part inferior esquerra de la pàgina). Per arribar a la versió en francès es pot iniciar la
mateixa seqüència de passos, però en lloc de punxar l'hipervincle Documents cal punxar l'hipervincle Français.

3. El qüestionari utilitzat per elaborar SPACE II és enviat a tots els estats membres del Consell d'Europa,
però no tots responen a ell. Això explica la diferència entre la quantitat de països que formen part del Consell
d'Europa i la quantitat de països inclosos en SPACE II. Espanya, per exemple, no va enviar la seva resposta i per
tant no està inclosa en les nostres anàlisis.
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seva Recomanació Núm. (92) 16 sobre les normes europees en matèria de sancions i mesures
aplicades en la comunitat —adoptada el 19 d'octubre de 19924—, assenyala que la noció de
SMC s'aplica a sancions i mesures que mantenen a la persona en la comunitat i que impli-
quen una certa restricció de la seva llibertat a través de la imposició de condicions o obliga-
cions.

La manera d'aplicació de les SMC ha de preveure alguna forma d'assistència i control per
part de la comunitat —assistència i control que s'exerceixen a través de les institucions previs-
tes en la legislació de cada país—, de manera que la simple suspensió de l'aplicació de la sen-
tència o la multa no són considerades com a SMC. SPACE II tampoc pren en consideració les
sancions i mesures previstes pel dret penal de menors.

En particular, les SMC incloses en SPACE II haurien de complir amb els següents requi-
sits:

1. Haver estat imposades a títol principal i no com a sancions accessòries o comple-
mentàries.

2. Haver estat pronunciades el 2001, independentment de la seva data d'execució (o de
la seva absència d'execució).

3. No tractar-se de sancions o mesures aplicades abans de l'alliberament de la persona
detinguda en un establiment penitenciari (per aquest motiu només s'inclou la semi-
llibertat quan ha estat pronunciada ab initio).

4. No tractar-se de mesures de control de persones que ja han purgat les seves penes.

Amb aquests requisits s'intenta restringir les SMC incloses en SPACE II a aquelles que
constitueixen veritables alternatives a la presó, deixant de banda les que funcionen com a com-
plement o afegit a aquesta. En aquest context, es coneix amb el nom de net-widening o amplia-
ció de les xarxes de control, el fenomen que es produeix quan les SMC no són utilitzades per
evitar que una persona sigui enviada a la presó, sinó que s'apliquen a persones que en condi-
cions normals no haurien estat empresonades, o són utilitzades com a sancions complementà-
ries de la pena privativa de llibertat. Per exemple, al disposar de la possibilitat d'aplicar la san-
ció de localització permanent —a través de l'ús d'un braçalet electrònic o algun sistema
similar— un tribunal pot fer-la servir amb una persona a la qual, de no haver existit l'esmenta-
da sanció, se li hauria suspès de manera total l'execució de la pena privativa de llibertat. O bé el
tribunal pot imposar una SMC a una persona a més de la pena privativa de llibertat que, de no
haver existit la SMC, hauria estat l'única pena imposada. D'aquesta forma es desnaturalitza
l'objectiu primigeni de les SMC, que era el de funcionar com a alternatives a la presó, i es trans-
forma a aquestes en noves formes de càstig, ampliant alhora el catàleg de comportaments que
generen un contacte amb el sistema penitenciari. Per això en les definicions de les SMC inclo-
ses en SPACE II que presentarem a continuació s'insisteix que la sanció hagi estat imposada ab
initio, és a dir que des del començament la persona sigui condemnada a una SMC. D'aquesta
forma s'eviten almenys les SMC que s'addicionen a una pena privativa de llibertat.
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4. Aquesta recomanació es troba disponible en línia en les següents direccions:
En anglès:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=43

381&SecMode=1&Admin=0&DocId=605172
En francès:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=43

382&SecMode=1&Admin=0&DocId=605202
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No obstant això, es preveuen algunes excepcions en la mesura que, per exemple, per als tre-
balls en benefici de la comunitat (TBC) se sol·licita als estats membres que indiquin també aquells
TBC que van ser imposats com a sanció accessòria a una pena privativa de llibertat —incloent
tant aquells que es compleixen després de purgar la pena privativa de llibertat com aquells que es
compleixen en lloc d'aquesta— o a una probation. Alguna cosa similar es pot dir respecte a aques-
ta última ja que, a més dels casos que constitueix una sanció autònoma o es pronuncia conjunta-
ment amb la suspensió total d'una pena privativa de llibertat, es prenen també en consideració
aquells casos que la probation acompanya la suspensió parcial d'una pena privativa de llibertat.
Aquestes excepcions constitueixen en realitat sancions o mesures mixtes, a les quals també cal
agregar aquells casos que es condemna a determinades categories d'infractors a una pena privati-
va de llibertat d'efectiu compliment acompanyada d'una obligació de tractament.

D'aquesta manera, SPACE II cobreix els següents nous tipus bàsics de SMC:

1. Ajornament del pronunciament de la pena sota certes condicions: es tracta de la sus-
pensió durant un període determinat de la decisió sobre la sanció o mesura a imposar a una
persona declarada culpable, per apreciar el seu comportament durant aquest període.

2. Probation (amb assistència i control per part de la comunitat) imposada com a:
a. Sanció autònoma després de la declaració de culpabilitat (sense que es pronunciï

una pena privativa de llibertat).
b. Sanció pronunciada conjuntament amb la suspensió total de l'execució d'una

pena privativa de llibertat.
c. Sanció pronunciada conjuntament amb la suspensió parcial de l'execució d'una

pena privativa de llibertat.
3. Treballs en benefici de la comunitat (TBC) imposats com a:

a. Sanció autònoma després de la declaració de culpabilitat.
b. Sanció pronunciada conjuntament amb la suspensió total de l'execució d'una

pena privativa de llibertat.
c. Sanció pronunciada en cas de manca de pagament d'una multa.
d. Sanció pronunciada conjuntament amb una pena privativa de llibertat d'efectiu

compliment i que s'aplica després de complir-se aquesta última.
e. Sanció imposada en el marc d'una probation (imposada com a sanció autòno-

ma) o altres formes de TBC.
4. Localització permanent (monitoratge electrònic): execució d'una pena privativa de

llibertat en la comunitat en règim de control electrònic, pronunciada ab initio.
5. Semillibertat pronunciada ab initio.
6. Obligació de tractament pronunciada ab initio per a toxicòmans, alcohòlics, defi-

cients mentals, o infractors sexuals.
7. Obligació de tractament pronunciada ab initio per a toxicòmans, alcohòlics, defi-

cients mentals, o infractors sexuals, pronunciada conjuntament amb una pena privativa de
llibertat d'efectiu compliment.

8. Obligació d'indemnització pronunciada ab initio per una jurisdicció penal: es tracta
de la indemnització pecuniària de la víctima.

9. Alliberament condicional d'un detingut abans d'haver acabat de complir la seva pena
privativa de llibertat.

Pot observar-se que es tracta de definicions molt restrictives, per la qual cosa no és
estrany que pocs estats membres hagin respost de manera exhaustiva al qüestionari enviat pel

65Aplicació de les MPA i acció social
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Consell d'Europa en el qual sol·liciten les dades necessàries per elaborar SPACE II. D'altra
banda, la manera de respondre al qüestionari canvia enormement d'un país a un altre. En
efecte, alguns països es limiten a presentar xifres, amb la qual cosa aquestes corresponen per-
fectament als respectius conceptes de SMC tal com han estat definits en SPACE II; no obstant
això, l'anàlisi de les esmentades xifres suggereix amb freqüència que aquesta correspondència
dista molt de ser exacta. Altres països, en canvi, aprofiten la secció de comentaris del qüestio-
nari per explicar de manera molt detallada les SMC de les quals disposen, i aquest benvingut
detallisme posa reiteradament en evidència que algunes d'elles no es corresponen exactament
amb les SMC previstes en SPACE II, encara que portin el mateix nom o un similar. Tots
aquests casos –en els quals hi ha diferències entre la definició de la SMC prevista en SPACE II
i l'aplicada en determinat país– han estat posats entre parèntesis en la Taula I d'aquest article,
en la qual resumim la informació quantitativa inclosa en SPACE II.

Per tant, les xifres de la Taula I no han de ser utilitzades en cap cas per establir compara-
cions entre països. Per aquest motiu hem renunciat a calcular taxes per 100.000 habitants
a partir de les esmentades xifres. En efecte, un càlcul d'aquest tipus hauria induït al lector a
comparar les diferents taxes. D'altra banda, en aquesta Taula són particularment rellevants les
indicacions que acompanyen a l'absència de xifres. En efecte, la resposta no aplicable (simbo-
litzada amb tres asteriscos) significa que la SMC no existeix en la legislació del país en qües-
tió, i no ha de ser en cap cas ser equiparada a la resposta no disponible (simbolitzada amb
punts suspensius), que significa que la SMC està prevista en la legislació, però el país no té
xifres sobre la freqüència de la seva utilització. Finalment, hem indicat amb tres guions entre
claudàtors aquells casos que la resposta del país no ens va permetre decidir clarament entre
les diferents opcions que acabem d'enumerar. D'altra banda, a títol indicatiu, també hem
inclòs en la Taula I dos indicadors d'aquells casos en els quals no es va aplicar una SMC. El
primer és la quantitat de penes de presó d'efectiu compliment pronunciades en 20015. Es
tracta d'un indicador considerat de flux en el sentit que —assumint que la unitat de compte
es correspon amb el nombre de persones condemnades i que l'execució de la sentència va ser
immediata— representa el flux de persones que deurien haver ingressat a la presó en 2001. El
segon indicador és la quantitat de persones empresonades amb condemna definitiva a l'1 de
setembre de 2001. Aquest és considerat un indicador d'estoc, ja que representa la quantitat
de persones que es troben efectivament a la presó en un moment determinat (independent-
ment de l'any que hagin ingressat en ella). Es tracta d'un subtotal de la població penitenciària,
en la mesura que no es prenen en consideració les persones detingudes a la presó preventiva i,
en principi, aquelles la sentència de les quals encara pot ser apel·lada.

En suma, la informació inclosa en la Taula I ha de ser interpretada amb precaució.
Efectivament, malgrat els nostres esforços per millorar la qualitat d'aquesta informació —que
van incloure un procediment de validació d'aquelles respostes que ens van resultar
ambigües6— és possible que aquesta contingui encara alguns errors. Per tant, creiem que, pel
moment, convé privilegiar els aspectes qualitatius de SPACE II sobre els seus aspectes quantita-

66 Aplicació de les MPA i acció social

5. La xifra de Polònia es presenta entre parèntesis perquè no correspon al total de penes de presó d'efectiu
compliment pronunciades sinó al total de privacions absolutes de llibertat. La xifra d'Escòcia es presenta entre
parèntesis perquè va ser calculada per nosaltres addicionant les dades enviades per Escòcia al detallar les diferents
penes de presó d'efectiu compliment imposades segons la seva durada.

6. Aquest procediment de validació de les dades ens va portar a tornar a contactar a onze dels vint-i-nou
països que van respondre a l'enquesta. D'aquests, sis van respondre a les nostres preguntes i van clarificar les seves
respostes.
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tius. Així, prestant especial atenció als comentaris que acompanyen a les xifres —o que expli-
quen la seva absència— i que seran glossats en la pròxima secció, és possible fer-se una idea
aproximada de l'aplicació de certes SMC en alguns dels estats membres del Consell d'Europa.

Anàlisis de les SMC aplicades a Europa en 2001

Ajornament del pronunciament de la pena

L'ajornament del pronunciament de la pena exemplifica els problemes que hem explicat en
la secció precedent. En efecte, la disparitat de les xifres presentades en la Taula I suggereix
que aquesta SMC ha estat interpretada de diverses maneres pels països que van respondre al
qüestionari. Recordem que l'ajornament consisteix a suspendre durant un temps determinat
la decisió sobre la sanció o mesura a imposar a una persona declarada culpable per apreciar
el seu comportament durant aquest període. La diferència amb la probation és subtil. No
obstant això, en la pràctica, alguns països disposen de sancions que prenen elements de les
dues institucions. Així, Bèlgica informa que els seus 3.357 ajornaments del pronunciament
de la pena van ser acompanyats d'una probation, de manera que l'ajornament no pot ser
considerat com una sanció principal, i per aquest motiu les xifres belgues es presenten entre
parèntesis.

Alguna cosa similar succeeix amb les dades aportades per Suècia, en la mesura que
corresponen a casos que el tribunal imposa una sentència condicional al considerar que una
multa resultaria una sanció inapropiada i acompanya l'esmentada sentència d'un període
probatori de dos anys durant el qual, si la persona incompleix les condicions imposades, el
tribunal pot revocar la sentència condicional i imposar una altra sanció.

D'altra banda, a Àustria, una reforma del codi penal portada a terme al 2000 va introduir
una sanció alternativa que té alguns punts en comú amb l'ajornament, en la mesura que tant
la Fiscalia7 com els tribunals —la primera abans de començar accions judicials i els segons
abans del final del judici— poden prendre la decisió de suspendre el cas durant un període
probatori d'un a dos anys durant el qual es poden imposar certes obligacions a la persona
posada en causa. Aquesta última ha de manifestar el seu consentiment respecte a aquestes
obligacions, que per regla general inclouen el rescabalament material o moral de la víctima i
que poden incloure també el rebre algun tipus d'assistència de part dels serveis encarregats de
la probation. Si al cap del període probatori la persona posada en causa ha complert amb les
seves obligacions i no ha estat condemnada per un altre delicte, la Fiscalia o el tribunal estan
obligats a arxivar el cas. Com pot observar-se, la diferència amb la definició d'ajornament
prevista en SPACE II és que la persona encara no ha estat declarada culpable. El 2001, es van
pronunciar a Àustria 11.495 sancions d'aquest tipus, de la quals 9.717 van ser acompanyades
d'obligacions i 1.778 van ser imposades sense obligacions.

Institucions similars existeixen a Dinamarca, Islàndia i la República Txeca. A Dinamarca
el tribunal pot retirar els càrrecs i ordenar un període de supervisió. Es tracta d'una institució
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7. En aquest article hem utilitzat el terme Fiscalia com equivalent dels termes anglesos Prosecutor i
Prosecution Authorities i del francès Parquet. De la mateixa manera, el terme Serveis encarregats de la probación
equival a l'anglès Probation Services, i el terme pena de presó d'efectiu compliment equival a l'anglès unsuspended
custodial sentence i al francès pinta privative de vaig deslliurar sans sursis.
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utilitzada generalment amb menors i que va ser aplicada en 13 ocasions en 2001, delegant-se
la supervisió en els serveis encarregats de la probation. A Islàndia és possible retirar els càrrecs
i imposar un període de supervisió de dos anys i aquesta possibilitat va ser utilitzada en 97
ocasions el 2001. A la República Txeca, tant la Fiscalia com els tribunals poden ordenar la
interrupció condicional del procediment. No disposem de detalls sobre les característiques de
la supervisió durant el període probatori, però la República Txeca va informar que el 2001 la
Fiscalia va recórrer a aquesta possibilitat en 7.704 ocasions i els tribunals en 3.589.

Probation

SPACE II no inclou una definició genèrica de la probation sinó que insisteix al fet que aquesta
ha d'implicar algun tipus de supervisió i control per part de la comunitat i enumera tres cate-
gories: la probation com (a) sanció autònoma després de la declaració de culpabilitat sense
que es pronunciï una pena privativa de llibertat, i la probation pronunciada conjuntament
amb la suspensió (b) total o (c) parcial de l'execució d'una pena privativa de llibertat.

Recordem llavors que, en principi, la probation consisteix a sotmetre a una persona decla-
rada culpable a un període probatori durant el roman en llibertat supervisada en la comuni-
tat —en general la supervisió és portada a terme pels serveis encarregats de la probatión— i
ha de complir amb certes obligacions o condicions. Si durant el període probatori no es regis-
tren incidents, la probation evita que la persona ingressi a la presó (en els supòsits a i b) o bé li
permet complir una part de la seva condemna fora de presó (supòsit c).

En la Taula I pot apreciar-se que la probation és aplicada almenys en dotze països euro-
peus. D'altra banda, en la Federació de Bòsnia i Hercegovina8 va haver 394 casos de suspensió
de l'execució de la sentència, però la informació rebuda no permet establir clarament si es
tracta de casos de probation o d'alliberament condicional. En el mateix sentit, Letònia va
informar que en 2001 va haver 6.938 casos de suspensió de la sentència sota certes condi-
cions, entre les quals es troben les de reparar el dany causat, no canviar el lloc de residència, i
presentar-se periòdicament davant determinada institució.

Així mateix, en 2001 va haver a Àustria 14.713 casos de suspensió de l'execució d'una
sentència privativa de llibertat tant d'adults com de menors; però no tots ells van ser acom-
panyats d'assistència i supervisió en la comunitat. Cal recordar que aquesta és una de les con-
dicions perquè la sanció s'enquadri en la definició de SPACE II, i és plausible que altres països
es trobin en una situació similar. En particular, els casos austríacs es van dividir en 12.385
casos de suspensió total de la sentència i 2.328 de suspensió parcial d’aquesta. A més, la llei
austríaca permet aplicar la suspensió de l'execució no solament a les penes privatives de lli-
bertat sinó també a les multes.

Àustria va aclarir també en la seva resposta que la probation com a sanció autònoma des-
prés de la declaració de culpabilitat només està prevista a la llei penal del menor i va ser utilit-
zada en 99 ocasions el 2001. L'esmentada llei també permet als tribunals suspendre la sentèn-
cia per un període probatori de tres anys si consideren que això pot ser suficient per dissuadir
el menor de cometre altres delictes, i aquesta última possibilitat va ser utilitzada en 714
casos el 2001. No obstant això, cal recordar que SPACE II no inclou les sancions i mesures
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8. Bòsnia i Hercegovina està composta per dues entitats: la República Sèrbia, i la Federació de Bòsnia i
Hercegovina. Només aquesta última va enviar la seva resposta a l'enquesta SPACE II.
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establertes pel dret penal de menors (vegeu la secció Sancions i mesures incloses), per la qual
cosa els dos casos van ser exclosos de les xifres presentades en la Taula I.

D'altra banda, les Taules 9.1 i 9.2 de SPACE II permeten apreciar la distribució de les pro-
bations imposades entre les tres categories previstes per a aquesta SMC. De l'anàlisi d'aquestes
taules pot concloure's que a Europa són majoritaris els casos que la probation és imposada
acompanyant a una pena privativa de llibertat amb suspensió total de la seva execució. En efec-
te, els casos que la probation va acompanyar a una pena privativa de llibertat amb suspensió
total de l'execució van representar el total de les probations imposades a Alemanya9, el 94 % de
les imposades a Andorra, el 91 % de les de Xipre, el 82% de les de Noruega, el 80% de les
de Luxemburg, el 76% de les d'Islàndia, el 16% de les de Dinamarca, el 9% de les de Portugal
—país que no indica a quina categoria pertany el 91% restant— i el 4% de les de Moldàvia.

D'altra banda, els casos que la probation va acompanyar a una pena privativa de llibertat amb
suspensió parcial de l'execució van constituir el 46% de les probations imposades a Bèlgica, el 24%
a Islàndia, el 20% a Luxemburg, el 18% a Noruega, el 12% a Dinamarca i el 6% a Andorra.

Finalment, a Escòcia les 8.171 probations presentades en la Taula I —que inclouen 1.141
casos que la probation va ser acompanyada d'una sanció accessòria de TBC— van ser imposa-
des com a sanció autònoma després de la declaració de culpabilitat. A aquesta categoria
corresponen també el 96 % de les probations imposades a Moldàvia i a Suècia —país que no
indica a quina categoria pertany el 4% restant—, el 71% de les imposades a Dinamarca i el
9% de les imposades a Xipre.

Treballs en benefici de la comunitat (TBC)

Els TBC existeixen en diversos països membres del Consell d'Europa, però la seva funció dins
del sistema de sancions penals canvia d'un país a un altre. En aquest context, la República
Txeca, Luxemburg i els Països Baixos van indicar el nombre de TBC impostos, però no van
poder indicar la distribució d'aquests TBC entre les cinc categories de TBC previstes en
SPACE II (vegeu la secció Sancions i mesures incloses). En conseqüència, i com no pot establir-
se de manera fiable en quina mesura aquestes dites TBC s'allunyen de les definicions previstes
en SPACE II, les xifres d'aquests països es presenten entre parèntesis.

També es presenten entre parèntesis les xifres d'Islàndia i Suïssa, però en aquest cas la raó
és que en aquests països els TBC no constitueixen una sanció autònoma sinó una manera de
complir la sentència imposada per un tribunal. En principi es tracta de penes curtes de presó
d'efectiu compliment que es transformen en TBC, o de multes impagades que en lloc de con-
vertir-se en penes de presó es transformen en TBC. A Suïssa és el Servei Penitenciari qui deci-
deix sobre la manera com s'executaran aquest tipus de sentències i la xifra indicada en la
Taula I correspon als TBC efectivament iniciats en 2001 independentment de l'any que hagi
estat imposada la sentència original.

Alemanya no va poder presentar la xifra total de TBC imposats, però va informar que es
van imposar 31.372 TBC per a casos de multes impagades10, i aquesta és la xifra que presen-
tem entre parèntesis en la Taula I.
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9. Assenyalem que en el cas d'Alemanya les dades es refereixen a l'any 2000 en lloc de 2001.
10. Cal assenyalar que, estalvi per als Estats de Berlín, Hamburg i Schleswig-Holstein, la xifra de TBC impos-

tos a Alemanya per multes impagades correspon a 1999.
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D'altra banda, a Suècia els TBC no constitueixen una sanció principal, sinó que s'impo-
sen conjuntament amb una sentència condicional (78% dels TBC presentats en la Taula I) o
una probation (el 22% restant). En aquesta perspectiva cal assenyalar que les Taules 8.1 i 8.2
de SPACE II permeten constatar que a Dinamarca el 98% dels TBC es van imposar en el marc
d'una probation, i el 2% restant es van aplicar al final d'una pena de presó d'efectiu compli-
ment. A Lituània tots els TBC es van aplicar a persones que no havien pagat una multa, men-
tre que a Polònia aquesta categoria va representar el 43% del total i el 57% restant van ser
casos que els TBC es van aplicar com a sanció autònoma després de la declaració de culpabi-
litat. A Letònia i a Escòcia, en canvi, tots els TBC imposats al 2001 corresponen a aquesta últi-
ma categoria. A més, a Escòcia, als 4.869 TBC presentats en la Taula I podrien addicionar-se
altres 1.141 que, com ja hem esmentat en la secció precedent, van ser imposats com a sanció
accessòria a una probation.

Finalment, Bèlgica va informar que la possibilitat d'imposar els TBC com a sanció princi-
pal només existeix des de 2002 i va assenyalar que dels 3.567 TBC imposats el 2001 i presen-
tats en la Taula I, 18% van ser impostos per la Fiscalia i 2% van ser imposats en el marc d'un
alliberament condicional, però no va poder proveir els percentatges corresponents a les altres
categories de TBC. Així mateix, Eslovènia va indicar que en el seu sistema penal els TBC s'uti-
litzen per reemplaçar les penes de presó de fins a tres mesos de durada, però no va aclarir si
són pronunciats com a sanció autònoma o accessòria, o com a forma d'execució de la sentèn-
cia privativa de llibertat.

Localització permanent (monitoratge electrònic)

Es tracta en aquest cas d'una sanció pronunciada ab initio que consisteix en l'execució d'una
pena privativa de llibertat en la comunitat en règim de control electrònic. Aquesta sanció va
ser introduïda a Espanya a través de la reforma de novembre de 2003 del codi penal sota el
nom de pena de localització permanent, encara que en altres països de llengua castellana s'uti-
litza la denominació monitoratge electrònic.

La localització permanent és una sanció que a penes comença a desenvolupar-se a
Europa, com ho demostra el fet que només Escòcia ha proporcionat una xifra que correspon
en principi a la definició prevista en SPACE II. D'altra banda, tant a Bèlgica com a Suècia, no
es tracta d'una sanció autònoma sinó d'una forma d'execució d'una sentència privativa de lli-
bertat. A Bèlgica és el Servei Penitenciari qui decideix sobre l'ús d'aquesta sanció. A Suècia, les
persones condemnades llevat tres mesos de presó poden sol·licitar complir la seva condemna
d'aquesta manera i la xifra presentada en la Taula I correspon a les persones que van comen-
çar a complir-la així l'any 2001, encara que algunes d'elles van poder haver estat condemna-
des durant l'any 2000.

Semillibertat

Com pot observar-se en la Taula I, la semillibertat pronunciada ab initio és pràcticament des-
coneguda a Europa. Només Polònia i Itàlia presenten xifres, i aquest últim país indica que es
tracta en realitat de semidetenció, que és la mesura que més s'assembla en el sistema jurídic
italià a la semillibertat.
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Obligació de tractament

Com hem vist en la secció Sancions i mesures incloses, SPACE II preveu dues variants de l'obli-
gació de tractament per a toxicòmans, alcohòlics, deficients mentals o infractors sexuals. A la
primera, que analitzarem breument en aquesta secció, el tractament és la sanció principal; en
la segona, que analitzarem en la pròxima secció, el tractament és ordenat conjuntament amb
una pena privativa de llibertat d'efectiu compliment. En els dos casos s'exigeix que el tracta-
ment hagi estat ordenat ab initio.

En la Taula I pot apreciar-se que els casos que el tractament és la sanció principal són
estranys, ja que abunda la resposta no aplicable. En particular, Àustria aclareix que, sota certes
circumstàncies, el tractament pot ser impost ab initio a infractors amb deficiències mentals,
alcohòlics o toxicòmans —i de fet es va imposar en 119 ocasions el 2001—, però considera
que, a l'implicar una privació de llibertat, aquests casos no són comparables als previstos en
SPACE II. Alguna cosa similar ocorre a Eslovènia, que en els seus comentaris aclareix que la
xifra presentada correspon a tractaments obligatoris imposats en institucions mèdiques o en
la comunitat per a casos que l'autor va ser considerat irresponsable des del punt de vista
penal.

D'altra banda les taules 7.1 i 7.2 de SPACE II permeten conèixer la distribució dels tracta-
ments imposats entre les diferents categories d'infractors. En aquest context, els alcohòlics
van ser objecte del 32% dels tractaments ordenats a Eslovàquia, del 60% dels ordenats a
Hongria i del 81% dels ordenats a Dinamarca. Per part seva, els toxicòmans van ocupar el 2%
dels tractaments ordenats a Dinamarca, el 10% a Portugal i el 58% a Eslovàquia. Finalment,
els deficients mentals van rebre el 16% dels tractaments ordenats a Dinamarca, el 40% a
Hongria, el 90% a Portugal i el 100% a Eslovènia.

Obligació de tractament pronunciada conjuntament amb una pena privativa 
de llibertat

De les dades presentades en la Taula I caldria concloure que aquesta segona possibilitat d'or-
denar un tractament ab initio tampoc és gaire utilitzada a Europa. No obstant això, l'anàlisi
dels comentaris permet introduir alguns matisos. Per exemple, Bèlgica, Dinamarca, Itàlia i els
Països Baixos responen que aquesta SMC mixta no està prevista en la seva legislació (es res-
pondre no aplicable), però afegeixen alguns casos especials.

Així, Dinamarca aclareix que existeix una alternativa especial a l'empresonament que con-
sisteix a seguir un tractament en lloc de ser empresonat, i 319 persones la van utilitzar. En
aquest cas, considerem que no es tractaria d'una sanció sinó d'una forma d'execució de la sen-
tència imposada per un tribunal. En el mateix sentit, Itàlia assenyala que 3.321 alcohòlics i
toxicòmans van ser assignats als serveis encarregats de la probatión en lloc de ser empresonats.

Per la seva banda, els Països Baixos indiquen que 53 persones que patien d'una deficièn-
cia mental en el moment de la comissió del delicte van rebre una ordre de tractament en un
hospital. En aquest cas cal imaginar que la persona va ser declarada irresponsable i en conse-
qüència no se li podia aplicar una sanció penal.

En el cas de Bèlgica s'aclareix que el tractament mai no pot ser imposat com a pena prin-
cipal, sinó que és sempre accessori a una altra sanció. Aquest aclariment suggereix que la pos-
sibilitat d'ordenar un tractament existeix encara que probablement el procediment per a
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ordenar-lo no s'ajusti al de SPACE II i per aquest motiu el país no va presentar xifres sobre els
casos en què va ser ordenat.

Finalment, Islàndia indica que no es va ordenar cap tractament d'aquest tipus però acla-
reix que durant les últimes sis setmanes d'empresonament és possible ser transferit a una ins-
titució per al tractament d'addiccions a l'alcohol o altres drogues (aquesta mesura es va apli-
car el 2001 en 28 ocasions) o a una residència controlada per l'Associació d'ajuda als
presoners (43 casos). Com veiem, en aquest cas la diferència és clara respecte a SPACE II ja
que no es tracta d'una sanció imposada ab initio.

Obligació d'indemnització

En el cas de l'obligació d'indemnització ens trobem amb una situació similar a l'explicada al
tractar de l'obligació de tractament ja que, segons la definició proposta per SPACE II, aquesta
ha d'haver estat imposada ab initio per un tribunal penal. No obstant això, en la pràctica,
aquesta sanció constitueix en la majoria dels casos una sanció accessòria, i és segurament per
aquest motiu que en aquest cas també abunda la resposta no aplicable. En aquest sentit,
Escòcia aclareix que a més de les 1.138 obligacions d'indemnització pronunciades ab initio i
recollides en la Taula I, es van pronunciar altres 4.861 com a sanció accessòria, és a dir que la
proporció és de més de 4 sancions accessòries per a cada sanció principal. D'altra banda, a
Bèlgica, només la Fiscalia pot imposar una obligació d'indemnització ab initio, mentre que als
tribunals els està vedada l'esmentada possibilitat.

Alliberament condicional

L'alliberament condicional és sens dubte la mesura més aplicada a Europa. No obstant això,
cal repetir una vegada més que en molts casos les xifres no són directament comparables. Per
exemple, Itàlia indica un total de 35 alliberaments condicionals però aclareix que també va
haver 14.454 persones —incloent els 3.321 alcohòlics i toxicòmans esmentats en la secció
Obligació de tractament pronunciada conjuntament amb una pena privativa de llibertat— que
van ser assignades als serveis encarregats de la probation en lloc de ser empresonades.
Aquesta institució sembla llavors complir a Itàlia la funció que en altres països compleix l'alli-
berament condicional.

A més, cal assenyalar que Eslovènia ha especificat en la seva resposta que l'alliberament
condicional no està acompanyada de supervisió, per la qual cosa s'allunya de la definició de
SPACE II. També a Eslovènia, els directors de presó poden sota certes condicions alliberar
sota paraula els infractors que han complert tres quarts de la seva condemna quan només els
quedi un mes d'empresonament per complir.

Altres sancions i mesures en la comunitat

Finalment, els països tenien la possibilitat d'indicar altres sancions que s'ajustessin a la defini-
ció de les SMC previstes en SPACE II. En aquest context, Andorra va indicar que en el seu sis-
tema és possible autoritzar l'alliberament condicional sota certes condicions, per exemple per
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motius laborals (quatre casos en 2001), o sota condició de no entrar en contacte amb deter-
minades persones (un cas), o de no abandonar el domicili durant determinats horaris (un
cas), o de compensar a la víctima (sis casos) o de pagar regularment la pensió d'aliments (dos
casos).

Altres països també van proveir informació sobre això, encara que en alguns casos les
mesures que esmenten no semblen ajustar-se als requisits de les SMC incloses en SPACE II.
Així, a la República Txeca es van registrar el 2001 un total de 242 casos resolts a través de la
mediació. A Eslovàquia es van imposar sis ordres d'educació preventiva (protective education).
A Itàlia, 7.476 persones van ser assignades a la presó domiciliària i 1.835 al règim de semilli-
bertat. A més, i com ho hem assenyalat en la secció precedent, en aquest país va haver 14.454
persones —entre les quals es trobaven 3.321 alcohòlics i toxicòmans— que van ser assignades
als serveis encarregats de la probación en lloc de ser empresonades. Finalment, a Portugal, va
haver 7.820 casos de suspensió total de penes privatives de llibertat.

Conclusions

L'anàlisi de l'enquesta 2001 de SPACE II revela que en la majoria dels estats membres del
Consell d'Europa, les SMC es troben encara en estat embrionari.

D'altra banda, en aquells països que les SMC existeixen es constata una gran diversitat
quant a la seva aplicació. En particular, els casos que la SMC constitueix una sanció principal
pronunciada ab initio són estranys. En regla general, allà on les SMC s'estan utilitzant, aques-
tes constitueixen una sanció accessòria o una forma d'execució d'una sentència privativa de
llibertat.

Les dades revelen també que existeixen algunes sancions alternatives a la pena privativa
de llibertat que s'estan aplicant, però que no corresponen a la definició de SMC utilitzada en
SPACE II. La principal diferència radica en aquests casos que es tracta de sancions que no
impliquen assistència i control en la comunitat.

Finalment, l'anàlisi de les dades de SPACE II presentats en aquest article posa en evidèn-
cia que en el seu estat actual aquesta estadística no és gaire útil. En efecte, pocs països han
aportat dades i, quan ho han fet, les dades aportades són difícilment comparables. Això sem-
bla deure's en part a l'excessiva rigidesa d'algunes definicions i requisits exigits per incloure la
SMC en SPACE II. En conseqüència, hem proposat al Comitè Europeu per als Problemes
Criminals (European Committee on Crime Problems, o CDPC) modificar el qüestionari que
s'utilitza per a aquesta enquesta. En el moment en què aquest article és enviat a premsa 
—març de 2005— la revisió del qüestionari està en marxa i hauria de ser tractada a la reunió
del CDPC de maig de 2005. Una de les possibilitats que estem avaluant és la d'ampliar SPACE
II al conjunt de les sancions i mesures alternatives a la presó, i conservar les SMC com una
subcategoria. També creiem que caldria prendre en consideració les persones que són objecte
d'aquestes sancions i mesures, ja que existeix el risc que s'apliquin de preferència als nacionals
de cada país, mentre que els estrangers no podrien aspirar a elles —a causa del risc que aban-
donin el país— i serien enviats a la presó. Això introduiria un biaix suplementari en la selec-
ció de les persones enviades a la presó i contribuiria a la sobrerepresentació dels estrangers en
les estadístiques penitenciàries, un tema del qual s'ha parlat molt els últims anys.
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Teresa Millán i Isabel Prados
L'acció social en les mesures penals alternatives

L’IReS gestiona, per delegació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
l'execució de la Mesures Penals Alternatives a la presó que els tribunals imposen a les persones
adultes condemnades a la província de Barcelona. L'informe que presentem és una aportació
de dades, d'una mostra de l'activitat del Servei d'Execució de MPA de l’IReS amb les seves
corresponents valoracions.

Quan parlem de Mesura Penal Alternativa, ens estem referint a aquelles per les quals
estem oficiats des del jutjat i que se'ns demana el seguiment del compliment d'obligacions
consistents en tasques i/o tractaments dels quals hem d'anar informant a la instància Judicial
competent durant el temps de la mesura.

Tota sentència condemnatòria, té en si mateix un doble objectiu, un el de responsabilitzar
a l'individu dels seus actes i un altre el d'evitar la comissió de nous delictes.

Quant a la responsabilització de l'individu amb relació al delicte, es pot entendre com a
suficient donar una resposta que incideixi d'alguna forma en la persona infractora, en forma
de càstig o perduda de drets i beneficis. En canvi quan parlem d'evitar nous delictes caldrà l'a-
plicació d'altres formules, separar-lo de la societat o reeducar-lo en el mateix medi. Les dues
formules són legitimes i més o menys convenients segons el tipus de delictes, de les caracterís-
tiques del penat o de les causes de la infracció.

Sempre que el resultat que perseguim sigui el d'evitar la reincidència, estem parlant d'in-
cidir en les causes mitjançant un procés de reinserció. Aquest terme és el que sovint utilitzem
per descriure allò que fem per motivar un canvi d'actitud en l'individu i prevenir així que
cometi nous delictes.

El procés de reinserció, es pot fer en un medi tancat o en el mateix medi, aquest procés
disposa de trets comuns o característiques similars quant a tècniques, en els dos es fa necessà-
ria la dotació d'eines personals, tractament de les diferents patologies mediatitzadores del
delicte, incidència sobre la seva autoestima, habilitats socials, etc.

En el cas de fer aquest procés en un medi tancat, haurem de treballar un medi no real en
el qual cal dir que s'aconsegueixen resultats, però que a més de menors, després, no sempre
són resistents en el moment en què la persona surt del medi penitenciari i reingressa al seu
propi entorn social. No cal insistir que un procés de reinserció fet a l'espai natural de residèn-
cia, té més garanties de durada ja que ha estat entrenat en convivència amb els factors reals de
risc. És en aquesta practica externa en la qual trobem aquests resultats majors i més integrats
on trobem els verdaders resultats d'un procés de reinserció.

Tipus de mesures

El tipus de MPA és molt divers tal com es pot apreciar en la gràfica (1).
No obstant això es pot veure clarament que el gruix de les tipologies de mesures noves

d'aquest any, es troba en tractaments i TBC, aquest últim any han crescut especialment les
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mesures de TBC, motivat entre d'altres per l'experiència pilot realitzada als jutjats d'Arenys i
on s'ha donat un creixement espectacular d'aquest tipus de mesures. Cal dir també que les
modificacions introduïdes per la Llei 15/2003 al Codi penal de 1995 en relació amb les MPA,
vindran a modificar tant en termes quantitatius com qualitatius aquestes mesures.

Les dades d'aquest quadre estadístic són dels casos nous que han entrat a la província de Barcelona en el
període comprès entre el 1.1.04 i el 24.11.04. A aquestes cal sumar aquelles que arrossegàvem del període
anterior.

Tal com ja comentàvem anteriorment aquest any s'ha produït un increment en les entrades de mesu-
res de TBC. També cal dir que es manté una forta incidència en els tractaments ambulatoris, tant de dro-
gues com de salut mental. En la gràfica no es visualitzen tant els tractaments, perquè aquests malgrat
entrar menys, es mantenen en el temps tenint un efecte acumulatiu que fa que en la realitat estiguem inter-
venint sobre una trituraria clarament de tractaments de trastorns de salut mental i de drogodependència.
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Gràfica 1: Totals de mesures i tipologies
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Metodologia d’intervenció

La metodologia d'intervenció té a veure amb la pròpia filosofia de reinserció que impregna el
sentit de les mesures. Així doncs, partim d'un model d'intervenció pròxima al penat, treba-
llant en el territori. En aquest sentit sempre que disposem d'espai als edificis judicials, propis
del territori, ens desplacem, així com també, treballem en espais municipals com els serveis
socials de zona o els centres de tractament.

Una altra característica de la intervenció és el treball en xarxa amb els serveis assistencials
de la zona, tenint en compte que el perfil d'usuari que atenem (tal com queda reflectit en l'a-
partat estadístic) és un perfil multiproblemàtic, es tracta de persones amb problemes de
recursos econòmics, de salut, formatius, etc., fan que en aquest procés d'acompanyament de
la mesura judicial hagin d'implicar altres professionals i treballar de manera conjunta uns
objectius. En aquesta línia es fan vinculacions a altres recursos paral·lels als quals comporta el
compliment estricte de la mesura.

Perquè tot això sigui possible, el delegat de Mesures treballa de manera coordinada amb
diversos interlocutors (jutjats, serveis socials de base, el propi penat i família). Aquestes coor-
dinacions amb el penat són presencials en forma d'entrevista. En el cas dels recursos són pre-
sencials i telefònics i amb els Jutjats generalment per escrit. Són aquests espais de coordinació
els que ens ofereixen les dades necessàries per poder portar el control, seguiment i acompan-
yament al penat durant el procés.

El delegat d'Execució de Mesures, disposa també d'uns recursos organitzatius que vénen a
abonar el seu treball. D'un costat, es tracta d'un treball en equip amb espai de reunions per a
consulta amb altres professionals, també compta amb la figura del coordinador d'equip per fer
un suport més tècnic de consulta i revisió d'informes, també i de manera paral·lela el mateix
Servei de Mesures Penals alternatives disposa d'un servei d'assessorament i de recursos.

Gràcies a tota aquesta xarxa és possible aquest treball que tal com ve demostrant és en
realitat i de manera efectiva una alternativa a les mesures de presó en els supòsits que la Llei
preveu.

Aquest treball és avaluat de manera permanent durant el procés i de manera finalista en
acabar el seguiment del cas, en relació amb l'avaluació del programa, aquesta es fa un cop
l'any coincidint amb l'any natural i s'elabora en forma de memòria, avaluant els resultats en
termes qualitatius i quantitatius.

Estudi de la incidència en una mostra

Atesa la recent implantació de les Mesures Penals Alternatives d'adults, encara no disposem
d'estudis realitzats en termes de comparatives de compliment i grau de reinserció i/o millora.

En aquest sentit IReS ha fet amb motiu d'aquesta jornada un estudi per obtenir dades
indicatives dels resultats que s'estan donant en el transcurs del procés de compliment. Per fer
aquest estudi hem considerat una mostra de 100 casos, que representa prop del 10% del total
dels quals IReS està portant en el moment de l'estudi. L'elecció ha estat aleatòria agafant com
a criteri que hagin finalitzat el primer semestre de l'any i que no siguin TBC ni programes
formatius. D'aquesta manera hem agafat sols mesures de tractament ambulatori i d'ingrés en
deshabituació o salut mental. El motiu d'elegir aquesta mostra és que tant pel tipus d'obliga-
ció com per la durada, permeten fer una millor observació i estudi d'indicadors de reinserció.
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A partir d'aquí donarem unes dades estadístiques que ens ajudin a dibuixar el perfil de
l'usuari i el grau de reinserció aconseguit.

A peu de gràfica fem un petit comentari d'interpretació de dades.

Aquesta gràfica ens mostra com el 50% del total dels casos de la mostra són amb obligació de tractament
ambulatori de deshabituació als tòxics, seguit del 21% de tractament de Salut Mental, també en règim
ambulatori, fent gairebé el 71% del total de la mostra estan sotmesos a mesures ambulatòries i tan sols el
29% són en règim d'ingrés.

Aquesta gràfica parla per si mateixa, aquí podem veure com el percentatge de penats és significativament
superior en homes i molt més reduït en el que es refereix a dones. Segons dades obtingudes d'un estudi fet
pel centre d'atenció a drogodependents de Reus, el 76% de les persones tractades són homes. Observem que
és més alt el percentatge d'homes consumidors en mesura judicial.
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Gràfica 2: Tipus de mesures

Gràfica 3: Distrobució per sexe

19% Dones

81% Homes

Document Català  13/7/05  16:02  Página 78



El nucli de convivència ens dóna una informació que afecta els nivells de reinserció i normalització en ter-
mes de convivència. Si partim que la mitjana d'edat està situada en 35,7 anys, el fet que el nucli principal i
majoritari sigui el de la família d'origen ens situa davant una persona que no ha assolit la independència
personal i econòmica necessària en una edat que en termes generals ja ho hauria d'haver fet. Podem veure
també que la situació en acabar passa d'un percentatge del 53% al 39%, passant a viure amb família prò-
pia o sols, ja que aquests ítems s'incrementen en el moment de la finalització.

Quant a la situació d'inici i finalització en institució penitenciària, malgrat coincidir en el percentat-
ge, no es tracta dels mateixos usuaris. Els de l'inici són aquells que surten de presó per complir una MPA i
els de la situació final són aquells que reingressen per una altra causa o per revocació de la MPA que estan
complint.

En relació amb els ingressos de drogues o de salut mental, veiem que el resultat és invers, en els casos de
drogues durant la intervenció disminueixen, ja que pel mateix procés de deshabituació poden passar a trac-
tament ambulatori, al contrari ens passa en els casos de salut mental, que segons indiquen les dades, perso-
nes que inicien un tractament ambulatori passen a ser tractaments en règim d'ingrés hospitalari, entenem
que per diagnòstic de trastorns aguts o greus que fa que requereixin un tractament però contenidor.
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Gràfica 4: Nucli de convivència
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Segons indica aquesta gràfica de dades econòmiques, el gruix de la mostra està situada en la qualificació de
suficient, entenent per suficient que disposen d'ingressos que els permeten atendre les necessitats habituals,
però que poden tenir dificultats si han de fer front a despeses extraordinàries. En aquest sentit en acabar hi
ha un petit desviament cap a una situació de benestar.

També podem veure com s'incrementa el nombre de persones amb ajuda assistencial, baixant els de la
situació insuficient.

En aquest quadre, tenint en compte l'anterior, queda bastant patent que delicte i precarietat formativa i
econòmica estan molt correlacionats. Aquí, com en l'altre quadre, podem dir que encara que petit es pro-
dueix un canvi positiu pel que fa a la situació inicial. Quan es fa referencia a estudis de primària no neces-
sàriament és amb titulació.
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Gràfica 5: Situació socio econòmica

Gràfica 6: Situació formativa
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Aquesta gràfica ens mostra que hi ha un 28% de penats que estan en actiu i un 26% que han treballat durant
el període d'intervenció encara que esporàdicament; això a més d'un avantatge per al penat i la seva família,
és també un avantatge social ja que es dona un estalvi en ajuts a les persones penades o a les seves famílies en
relació al que suposaria el seu ingrés en presó.

Aquesta gràfica mostra com el començament més del 60% és consumidor de més de dues substàncies i en
acabar tan solsho és el 12%. També disminueix molt significativament el consum parental i creix el consum
puntual de cap de setmana que abans era diari. És significatiu també que el 56% inicia el seu consum
abans dels 18 anys en plena adolescència.
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Gràfica 7: Situació laboral 

Gràfica 8: Caracteristiques del consum 
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En la gràfica que veiem podem constatar de manera clara com el tractament en els casos de Deshabituació
és majoritàriament en règim ambulatori i com en acabar fins i tot s'incrementa encara més, de forma que
se’n rebaixa l’ingrés.

Aquesta gràfica mostra el tipus de suport amb altres substàncies en els processos de deshabituació.
En el cas de l'addicció a l'heroïna inicien el tractament sense metadona el 26% de les persones de la

mostra i en finalitzen sense tractament el 31%.
En cas d'addicció a l'alcohol es prenen interdictors, que provoquen en el consumidor una sensació de

malestar que funcionen com a reforç negatiu En aquest sentit inicien amb interdictors el 32% de la mostra
i en finalitzen el 25%.

82 Aplicació de les MPA i acció social

Gràfica 9: Regim de tratament dh 

Gràfica 10: Programes de tractament 
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En els casos de Salut Mental, així com en els casos de droga, també veiem que la majoria són de tractament
ambulatori i que en acabar també s'incrementa en detriment de les mesures d'ingrés.

Aquest quadre recull la situació al final en relació amb tres ítems.
. Compressió dels fets, 66% Bona, 24% Regula i sol un 10% nul·la.
. Assistència a les entrevistes, Regular (totes o gairebé totes) el 82%.
. Evolució Global, Positiva el 71%, estancament el 22% i negativa el 7%.
En línies generals, la lectura que podem fer és que la comprensió dels fets i de la mesura és bona, que

les compareixences amb el delegat han estat regulars o constants i que la seva evolució ha estat positiva cap
a un procés de millora i de reinserció.
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Gràfica 11: Règim de tractament

Gràfica 12: a) Situació al final del tractament
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Per finalitzar dir que un 72% continuen en tractament, que un 18% en altres serveis de derivació durant el
procés, un 6% amb alta terapèutica i abandonen el tractament sense tenir l'alta terapèutica el 4%.
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Gràfica 12: b) Situació al final del tractament
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DEBAT DE LA SESSIÓ 2: Moderadora: Montse Tohà

Resum de les principals intervencions
El debat es desenvolupa bàsicament al voltant de l’execució penal de les mesures alternatives a
Espanya i de la intervenció social; ocupa gran part de la discussió el tema de la realització
d’informes psicosocials per als jutges.
ROSA COSMELLI: Obre el debat amb el tema dels informes psicosocials; pregunta sobre la

conveniència de que se’n pugui disposar abans del judici “…que de totes aquestes dades
que vosaltres teniu de cada persona es fes el que una vegada va apuntar José Mª Mena:
que abans de jutjar a una persona es tingui una peça de la seva personalitat…Si seria
positiu posar-ho com si fos una actuació, o si això seria negatiu. Aquestes dades s’aporten
abans del judici? Quan s’aporten? No s’aporten mai? També pregunta una qüestió con-
creta: si seria positiu que abans de jutjar algú es tingués una peça de la seva personalitat,
de com és aquesta persona en realitat per determinar si se li pot aplicar una alternativa o
no.

ISABEL PRADOS: Respon a la qüestió indicant que una de las funcions del Servei de MPA és
realitzar informes d’assessorament que puguin ajudar a la seva aplicació en el cas d’aque-
lles persones que estan complint l’execució d’una mesura alternativa i invita a que Pius
Fransoy amplii aquest tema.

ROSA COSMELLI: Insisteix en la conveniència de disposar de l’informe abans que la persona
sigui jutjada.

PIUS FRANSOY: Exposa el procediment que s’utilitza: en los casos que s’està executant una
mesura penal alternativa, si el compliment d’aquesta mesura és positiva, i en el caso que
el penat tingués altres causes pendents, “es fa arribar al tribunal que està instruint la
causa un informe de la situació, sobre la mesura penal alternativa que s’està executant,
(podria ser el cas d’un tractament de toxicomanies) perquè el jutge o el tribunal senten-
ciador ho pugui tenir en compte.”

Posa l’exemple del que passa a Catalunya, en capitals de província com Barcelona,
Girona, Tarragona i Lleida: uns equips de professionals, psicòlegs i assistents socials, en
base a peticions dels jutges, realitzen informes psicosocials de la situació de les persones, i
no solament dels inculpats sino tambés de las víctimes…” També soc conscient que en
aquest moment no podríem arribar a la totalitat de les situacions. Però sí que hi ha un
equip de professionals que pot actuar en casos determinats”

JOSEP M. PIJUAN: Intervé en el tema i apunta possibilitats de generalitzar els informes “es tra-
taria d’alguna manera de rescatar una disposició transitòria del Codi Penal del 95, pel
que fa a la preceptiva incorporació d’un informe social quan es tractava de delinqüents
d’una franja d’edat entre els 16 i18 anys i de generalitzarlo”.

En aquest sentit recorda el precedent que va significar (a la década dels anys 70) preci-
sament l’experiència de l’IReS, aprofitant un article de la Llei d’ Enjudiciament Criminal,
por la qual el jutge podia recaptar informes que en la pràctica van arribar a ser precep-
tius…Torant al present, assenyala que com jutge veu molt pocs informes y que aquests hau-
rien de poder-se quantificar “Jo veig informes sobre la víctima, però informes sobre l’acusat
en causes que jutgem en el tribunal, casi no los veig mai, i tampoc en las apel·lacions que
venen de jutjats de lo penal.” Finalitza donant suport a la proposta realitzada (la apuntada
por R. Cosmelli) de poder generalitzar la incorporació d’aquests informes.
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PIUS FRANSOY: Prosegueix la línia de discussió “Sí, és veritat que als anys 90, 91 y 92 va haver un
acord amb els centres de toxicomanies, —en aquell moment… era punyent la problemàtica
de las toxicomanies— por la qual cosa aquests centres ens adreçaven informes positius a tra-
vés dels SAOS —no sé si recordareu— per al tractament de persones que tenien causes pen-
dents…i nosaltres fèiem arribar l’informe sobre aquestes persones als jutges d’ instrucció y
després als tribunals. En aquest moment això ha canviat, perquè també la situació de drogo-
dependències ha canviat i evidentement hi ha una comunicació més àmplia. I els nostres
equips que són de assessorament tècnic, ara actuen d’ofici, a petició dels mateixos jutjats. La
situació social també ha canviat, però nosaltres estem oberts a qualsevol petició que els jut-
ges ens puguin fer arribar… però que a vegades no nos llega, evidentment.

JOSEP M. PIJUAN: Continua la línia de debat: “Normalment la petició d’aquest informe és un
pressupost d’aplicació de mesura, és a dir, si no hi ha consciència o compromís de la
majoria dels jutges quant a la imposició de mesures que suposin intervenció social,
—perquè per a les altres no cal l’informe—, doncs ja no n’hi ha prèviament per sol·licitar
tots aquests informes. Una altra cosa seria que els jutges d’instrucció adoptessin aquest
compromís d’ incorporar en las causes els informes i després al menys li donen una pista
al jutge sentenciador perquè els valori y si li convé tenir-los en compte en el moment de
interposar la pena”.

Prossegueix fent al·lusió a la pena de dia-multa i els contrasentits que suposa que
“…mai hi ha un informe de solvència, de capacitat econòmica de l’acusat com per poder
ajustar la quota multa realment i poder complir l’Artícle 50. Quasi mai hi ha aquest
informe… S’incompleix reiteradament aquest article, perquè no hi ha una individualit-
zació de la quota-multa.

JOSÉ MIGUEL RUIZ DE MOLINA: Tornant a la discussió sobre els informes psicosocials, pun-
tualitza alguns aspectes: “Quant al tema dels informes, en la pràctica habitual s’hauria de
distingir si estem en judici ràpid o no. Si no hi ha judici ràpid és molt fàcil, perquè sí que
es demana, efectivament, si es sospita que aquesta persona té dependència d’alcohol o de
drogues o àdhuc de salut mental; es demana un examen al tècnic perquè hi ha un temps
fins que s’estigui tramitant el judici i sí que es fa i sí que es valora per després demanar la
substitució per l’internament, o per demanar la presó i que la presó resti condicionada a
un programa de deshabituació de l’alcohol o de les drogues i comenci el seguiment. El
problema més gran ve de la guàrdia, perquè moltes vegades la gent vol conformar-se,
però ja està palesant que té una dependència d’alcohol o de drogues, y vol conformar-se
amb una pena de presó que es suspengui i que es condicioni també a aquesta deshabitua-
ció, que és una mica l’objectiu. I aquí és on hi ha més problemes.

Per il·lustrar el seu argument J.M. Ruiz de Molina exposa un exemple concret “…el
que s’acostuma a fer via e-mail, a l’hospital de Calella: es demana si el tenen enregistrat
en la seva base de dades com a usuari i també es parla amb el tècnic —que es l’avantatge
de comptar amb un tècnic en el mateix edifici— per veure si també en la seva base de
dades ja consta que ha tingut algun tractament. Si és positiu doncs també és més fàcil…
finalment, lo que es fa és confiar que la persona manifesta que té una dependència de l’al-
cohol, donar-li credibilitat, si es vol conformar, i després ja en execució, els tècnics de
Mesures Penals Alternatives ajusten perfectament el perfil: si és solament alcohol, si és
solamento drogues, si és una combinació, i comencen el tractament”.

LADISLAO ROIG: Després d’afirmar que en els informes psicosocials el tema de la responsabi-
litat personal i el dels judicis ràpids evidentment es contraposen de forma total, pregunta
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a Pius Fransoy si en los treballs en benefici de la comunitat realitzats ha hagut algun tipus
de negociació prèvia, o algun incident amb els sindicats.

PIUS FRANSOY: Respon que no hi ha hagut cap problema, ja que s’entén que la pràctica d’un
treball en benefici de la comunitat no es diferencia de la de qualsevol altre treballador i que
sempre s’ha deixat clar que l’actividad que suposa el TBC no substitueix la d’un treballador;
està assumit que és un plus a l’activitat i en alguns casos un benefici para la ciutat, etc.

JOAN MERELO: Torna al tema de l’informe psicosocial, plantejant si seria semblant al que
existeix en la jurisdicció de menors, i es se pregunta “si seria primer per al jutjat d’execu-
ció o per al jutjat sentenciador, como deia Josep M. Pijuan”, i també si es podria generalit-
zar o, per exemple, aplicar-lo per les penes pecuniàries, la qual cosa li sembla molt impor-
tant “…seria per a tots els delictes i per tot tipus de situacions? Solament ho plantejo… jo
crec que es podria contemplar d’una manera generalitzada, perquè existeix el principi
d’individualització de la pena”

PIUS FRANSOY: Explica el cas concreto d’una experiència a Barcelona amb un jutge d’execu-
tòries “…en quasi tots els casos que apreciava la possibilitat d’una mesura penal alterna-
tiva, ens enviava una petició formal —insisteixo, en executòries— perquè féssim un estu-
di social sobre las possibilitats d’aplicació d’aquesta mesura. I això ho vam fer en quasi
300 casos; per tant això s’ha fet i es fa; el que passa és que depèn de la voluntat i discrecio-
nalitat de cada jutge, i en el moment que aquest jutge va desaparèixer del jutjat, també va
desaparèixer aquesta possibilitat…”.

JOSEP CID: Afirma que s’ha de considerar obligatori l’informe psicosocial “En la mateixa
línia, jo crec que l’informe psicosocial hauria de ser obligatori per concedir una suspensió
o substitució de la pena. Perquè, des d’ un principi de responsabilitat està en joc la reinci-
dència de la persona” J. Cid es declara totalment en contra del automatisme del jutge per
establir el tipus de pena, argumentant que “si la societa no demana comptes és perquè ho
desconeix, però indiscutiblement hi ha un percentatge de persones, y nosaltres ho sabem,
a les quals se’ls suspèn la pena y reincideixen, no? La víctima podria queixar-se, jo crec
que això no ha arribat a la premsa però arribarà… És a dir: “Vostè, Senyor Jutge, li ha
concedit a esta persona la pena, li ha concedit la suspensió de la pena, sense cap tipus
d’informe…, i aquest senyor ha reincidit, i jo li demano comptes de perquè vostè no va
fer cap altre tipus de mesura dirigida a tenir més garanties”. És clar, el jutge dirà “Escolti,
doncs és la pràctica del sistema, l’automatisme, etc… Però no és una bona resposta, sin-
cerament, socialment parlant”. Josep Cid trona a referir-se a l’esmentat jutge d’executò-
ries: creu que realitzava una bona pràctica, ja que abans de concedir qualsevol suspensió
de la pena demanava l’informe psicosocial. “La qual cosa no vol dir no donar la suspensió
de la pena;… jo crec que ell ho feia per decidir-se entre una suspensió ordinària y una
suspensió amb regles de conducta, que és lo raonable”. J. Cid afegeix que en aquest cas el
jutge adverteix un perill, una perillositat a través d’aquest informe que detecta moltes
més coses, encara que adverteix que els antecedents detecten certes qüestions però no
altres, com per exemple què va passar quan aquest noi era jove, etc. etc.

Josep Cid insisteix en que el que ha exposat significa una via raonable, però que s’ha
de complementar amb una legislació adequada: “Jo creo que aquesta via és raonable…,
sincerament, però també ha d’anar acompanyada d’un marc legislatiu com s’ha dit abans.
Ho dic en clau de proposta; si fem una proposta, jo crec que aquesta és una bona propos-
ta, però —repeteixo— ha d’anar acompanyada d’un marc legislatiu que permeti a la
vegada concedir la suspensió de la pena a persones amb antecedents penals”.
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Advoca tant per l’aplicació de la suspensió de la pena sense normes de conducta com
per la que requereix una intervenció social, perquè ambdues són bones mesures i no són
excloents, ja que depèn de l’aplicació adequada que es faci d’una altra: “…segueix sent
molt rellevant que la suspensió de la pena és una bona institució…, em refereixo a la sus-
pensió sense regles de conducta, perquè moltes persones a las quals se’ls aplica no torna-
ran a delinquir, ja que la simple amenaça…, el fet d’haver passat per un procés penal és
suficient; por tant és una bona mesura. Ara bé, no sempre ho és; en alguns casos es reque-
reix més intervenció i aleshores aquesta mesura ha d’anar acompanyada de normes de
conducta” Pel que fa als antecedents penals, assenyala que “ha d’haver una reforma del
sistema que permeti la suspensió de la pena a persones amb antecedents”; Afegeix que
això no significa que sempre s’hagi de concedir una MPA a una persona amb antece-
dents, sinó que el jutge ha de ponderar si la pot concedir o no, i que per aquesta raó pre-
cisa l’ajut de professionals especialitzats.

PIUS FRANSOY: Seguint l’exemple exposat en relació amb el jutge d’executòries, afegeix altres
aspectes a considerar: “La seva pràctica (en referència al jutge) servia per aplicar la mesu-
ra més adequada, perquè es coneixia quines eren les dificultats que presentava la persona
encausada y per tant el jutge tenia la informació per ajustar la mesura penal alternativa”.
Posa de manifest les seves reserves pel que fa a l’eficàcia que suposaria la obligatorietat de
les demandes d’informes, per una qüestió de procediment i agilitat “Jo aniria amb molta
cura…, perquè si ara ja costa posar una mesura penal alternativa, imaginem-nos el que
podria succeir si el jutge tingués l’obligació de demanar un informe per cada cas. Segons
en quins llocs no sabrien on demanar-ho…però en definitiva totes aquestes qüestions
impliquen disposar de recursos.

JOSEP M. PIJUAN: Pren novament la paraula indicant que l’article 80 del Codi Penal, en abor-
dar el tema de la suspensió, fa referència a la valoració de la perillositat de l’acusat, i com
la suspensió no pot donar-se ni a delinqüents habituals ni a reincidents. Per altre tipus
d’acusats “el jutge està mancat absolutament de dades per valorar l’esmentada perillosi-
tat”. Per tant J.M. Pijuan entén que un jutge, sense un informe psicosocial, difícilment pot
valorar aquesta perillositat. D’altra banda, en relació amb las normes de conducta, indica
que “s’han d’imposar obligacions i deures el compliment dels quals sigui raonablement
exigible, perquè en cas contrari s’aboca a la persona a un reiterat incompliment que la
conduirà a presó”.

MARCELO AEBI: Continúa en aquesta mateixa línia “Quan parlem de l’informe criminològic,
de la perillositat, crec que arribem just a la medul·la de la qüestió, perquè hi ha un pro-
blema amb les penes alternatives, que se les ha criticat moltes vegades que solament s’im-
posen a las persones que no presenten cap risc… i els seus informes són molt bons” Però
segons M. Aebi, això comporta dos veritables riscos: “primer, que la mesura que s’imposi
a algú que realment no la necessitava y segon, que mai sabrem realment l’eficàcia de la
mesura perquè l’acusat no presenta pràcticament cap risc” Aleshores, la comparació és
impossible.

Fa una referència comparativa amb la seva experiència suïssa: “…Vam tenir una
oportunitat —i potser caldria estudiar-ho en el context espanyol— on hi ha una diversi-
tat de legislacions, el que sempre és un avantatge, A Suïssa, abans que s’introduís el treball
en benefici de la comunitat, va haver un període d’ avaluació, (que sempre es realitza
abans d’introduir una mesura definitiva). Es va permetre als cantons que durant un
temps avaluessin si funcionava o no. Atesa la nostra bona relació amb el cantó on està la
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Universitat de Lausana, i amb el director d’institucions penitenciàries —que acompleix el
rol que aquí desenvolupa el jutge de vigilància penitenciària— això ens va permetre fer
una experiència directament. Com encara no era una pena instaurada, a les persones que
se’ls imposava penes de menys de 15 dies eren totes reincidents, i per tant havien de com-
plir-les a presó, se’ls oferia la possibilitat de complir-la a presó o fent treball en benefici
de la comunitat”. M. Aebi descriu el procediment que se es va utilitzar de manera experi-
mental: s’oferien a la persona dues possibilitats entre tres: una, anar a presó (perquè nor-
malment hi aniria) i sinó, escollir entre anar a presó o a un treball en benefici de la comu-
nitat. “Aleshores, 2/3 possibilitats d’anar a un treball en benefici de la comunitat i 1/3 a
presó. Y això ens va permetre comparar de manera absoluta, perquè tots exactament eren
condemnats a menys de 15 dies; vam crear dos grups i vam poder veure les diferències
que hi havia. Els resultats, que estan publicats, van concloure que va ser una prova que
funcionava, malgrat que no era una panacea, com a vegades es creu, perquè s’aplica sola-
ment a les persones que no presenten riscos. Però va resultar que la diferència era molt
lleugera: va mostrar que las penes molt curtes de presó no tenen els efectes tan devasta-
dors que hom creia i que àdhuc en aquestes condicions, el treball en benefici de la comu-
nitat era millor i sobre tot permetia —perquè ho vam seguir després 4 anys— que la per-
sona entengués millor la lògica de la pena. En realitat el que vam poder veure amb
aquesta experiència es que… els que reincidien eren principalment aquells que no havien
acceptat la pena… Els que no van reincidir van ser els que van entendre millor que
havien fet alguna cosa dolenta i que hi havia un preu a pagar. I aquesta variable la vam
mesurar també entre els que havien anat al treball en benefici de la comunitat i ells ho
acceptaven molt millor. Aleshores, com recomanació el que vam dir és que en el cas o que
s’imposi la pena, s’intenti que el jutge dediqui més temps en explicar-li perquè a d’anar a
la presó… Jo crec que potser aquí hi hagi una possibilitat d’aprofitar aquestes possibili-
tats d’experimentació i em sembla que aporten dons arguments.”

Sobre aquest tipus de temes M. Aebi recomana que es realitzin avaluacions externes,
a través de las universitats. Malgrat la seva indicació pugui semblar interessada, creu que
las autoavaluacions són per definició positives, perquè parteixen d’un convenciment
previ.

JOSÉ MIGUEL RUIZ DE MOLINA: Intervé per afegir que quant més es dilati l’inici de l’ execució
d’una sentència, menys consciència també té el condemnat que ha de complir-la, i per
tant hi ha més risc d’ingressar a presó per trencar-la. Quant al tema de la perillositat,
adverteix que s’ha de tenir en compte l’equilibri entre aquesta perillositat i l’alarma
social. Il·lustra el seu criteri fent referència a les alcoholemies…” Per exemple… parlo de
conducció temerària, de conducció homicida, de morts per accident quan ha influït l’al-
cohol o les drogues i parlo de la violència domèstica de la qual també es tracta d’evitar la
reiteració. Aleshores, en aquests casos si s’ aplica presó i automàticament s’imposa una
norma de conducta, durant el període de la seva execució hi ha temps perquè es conside-
ri que no és necessari aquest deure de conducta… I el mateix passa amb els delictes de
tràfic, perquè no posar d’inici, a part de la suspensió de la presó, per exemple un progra-
ma de reeducació vial, que evidentment no el perjudicarà, i un altre programa si a més
tingués dependència d’alcohol…? Jo cre que amb això es guanya en celeritat i comença
l’execució pràcticament tot just dictar-se la sentència.

ISABEL PRADOS i TERESA MILLÁN: En intervenció conjunta expressen la seva opinió respecte a
diverses qüestions sorgides en el debat: estan totalment d’acord en la necessitat de l’estu-
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di extern d’avaluació. Per justificar-lo comenten la seva mateixa aportació anterior que
reflecteix dades elaborades internament i que donen constància del seu coneixement de
les persones amb les quals han estat treballant durant 2-3 anys i que creuen que es una
aportació que paga la pena tenir en compte. “Però estem totalment d’acord en que ha de
ser una persona externa la que ha de realitzar aquest tipus d’estudis; por qüestió d’ obje-
civitat i de professionalitat”

També fan referència a la discussió sobre la idoneïtat de la denominació del “Treball
en benefici de la comunitat” i comenten que “potser tenim el problema en el nom, en el
terme “treball”, perquè en realitat es podria considerar que no es un treball el que s’està
realitzant sinó una activitat en beneficio de la societat; potser si es canviés el nom ens
estalviaríem algun tipus de problemes o de connotacions relacionades amb el treball.
Seria qüestió de plantejar-nos si pagaria la pena o no canviar el nom, com en el de la
jurisdicció de menors, que es refereix a “servei” i no a “treball”. Exemplifiquen la seva opi-
nió en la pràctica quotidiana, ja que tant si se tracta d’una ajuda, com d’un acompanya-
ment a un malalt, o d’arranjar un jardí, etc. totes són activitats que no necessàriament se
les hauria de denominar “treball”.

Finalment mostren el seu suport al discurs del fiscal Ruiz de Molina, y en aquest sen-
tit “…comentar que es cert que és molt bo que hagi un treball en equip, com el fet que en
els jutjats estiguin també treballant els professionals en matèria social i d’assessorament”.
Afegeixen que això podria marcar un precedent del que en el futur podria ser una aplica-
ció més rigorosa de las mesures penals.

JOSEP M. PIJUAN: Afegeix que “s’hauria d’intentar anar vinculant la idea de treball en benefi-
ci de la comunitat, o de servei o de qualsevol altra denominació, amb la de la reparació
del delicte. I a través d’aquesta estreta vinculació amb la reparació del delicte potser per
aquí es podria solventar també el problema de lèxic

Amb aquesta última intervenció es dona per tancada la segona sessió de treball.
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Aquesta sessió està dirigida a la reflexió i discussió sobre aquells temes que puguin conside-
rar-se importants amb vista a poder arribar a unes conclusions, propiciant la realització de
propostes concretes per part dels participants, a partir bàsicament de tot el que s'ha exposat
durant la reunió

Obre la sessió Josep M. Pijuan qui, com a conductor del debat, cedeix la paraula a Virgilio
Valero. Aquest presenta la seva aportació –en principi prevista per a la sessió anterior- que va
a servir d'introducció al debat:

Virgilio Valero, Subdirector general de Tractament i Gestió Penitenciària. Ministeri de
l'Interior.
Procés d'aplicació de les Mesures Penals Alternatives a Espanya, situació actual i prospectiva

La Llei orgànica 10/95, de 23 de novembre, del Codi penal, que va entrar en vigor el 25 de
maig de 1996, va introduir un nou sistema de penes i mesures de seguretat. La reforma del
Codi penal operada per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, que ha entrat en vigor
l'1 d'octubre de 2004, suposa la revisió de l'esmentat sistema, del qual es pot destacar, entre
d'altres aspectes, la desaparició de la pena d'arrest de cap de setmana, la creació de la pena de
localització permanent i la nova regulació que es produeix de la substitució de les penes i
mesures de seguretat.

La desaparició de la pena d'arrest de cap de setmana, al meu judici, no ha estat un encert,
ja que, en els casos que s'ha aplicat correctament, ha funcionat com a veritable alternativa,
però, desafortunadament, es va aplicar majoritàriament a interns condemnats per altres
delictes, reincidents, i en gran nombre de casos ha acabat convertint-se en dies ininterrom-
puts i refosos amb els dies de presó d'altres penes, com una pena de presó i no com veritable
alternativa. Potser la naturalesa mixta com a pena principal i pena substitutiva ha fet que s'a-
pliqui a delinqüents reincidents.

Amb l'última reforma aquesta pena se substitueix per la de Treball en Benefici de la
Comunitat, que passa a tenir una rellevància molt més gran i presenta moltes més possibili-
tats d'aplicació.

Des de l'any 1997, que es van rebre 81 sentències l'aplicació ha anat creixent fins a 633
sentències en l'any 2003. No obstant això, des de l'1 de gener al 30 de novembre del 2004 les
sentències rebudes han estat 1.512.

Al llarg d’aquest any 2004 el creixement pot ser espectacular, fet pel qual les necessi-
tats de llocs de treball per al compliment d'aquesta pena és apressant; per això, la Direcció
General d'Institucions Penitenciàries està mantenint reunions amb la Federació Espanyola
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de Municipis i Províncies per potenciar el Conveni de col·laboració, intentant una més
gran mentalització dels ajuntaments en la creació de llocs de treball, que facilitin l'aplica-
ció d'aquesta pena.

També anem a intentar realitzar convenis amb altres Associacions, com Creu Roja, amb la
finalitat que col·laborin amb la nostra Institució en la creació de llocs de treball.

La mateixa Direcció General està creant el seu propi catàleg de llocs a tots i cadascun dels
nostres centres penitenciaris i a poc a poc anirem dialogant amb altres associacions i institu-
cions per aconseguir la seva col·laboració.

Les altres mesures alternatives se n'han anat aplicant, encara que entenem que de manera
tímida; així la suspensió condicional de l'execució de la pena ha arribat al nombre de 309
casos en l'any anterior, fins al 31 d'octubre.

En aquesta mesura s'ha imposat la participació en programes formatius, laborals, cultu-
rals, d'educació viària sexual i altres similars en 277 casos.

Quant a les mesures de seguretat privatives i no privatives de llibertat l'aplicació tampoc
ha estat generosa, per utilitzar un terme que no expressa amb precisió el que potser ha oco-
rregut.

S'han aplicat mesures de seguretat privatives de llibertat, sent les més nombroses les que
recull l'article 101 del Codi penal; fins a octubre de l'any 2004 s'han aplicat a 619 casos.

Finalment, les mesures de seguretat no privatives de llibertat s'han aplicat a 174 casos,
essent la més nombrosa el tractament extern en centres mèdics o de caràcter sociosanitari.

Un cop que entri en vigor el Reial decret que reguli l'aplicació de les noves penes alterna-
tives, estarem en condicions d'impulsar la seva aplicació amb la posada en marxa de mitjans
tecnològics i de propostes més realistes perquè els estaments implicats puguin afrontar, amb
èxit, la seva implantació.

Tindrem ocasió al llarg del col·loqui d'aprofundir en totes aquestes qüestions i espero que
siguem capaços de posar la suficient imaginació per aconseguir l'objectiu final de reintegració
de les persones al seu medi social, respectant les normes de convivència.

Amb l'aplicació de les penes alternatives a la presó estic convençut que es pot aconseguir
aquesta integració plena, amb majors garanties que amb la pena privativa de llibertat. Hi ha
estudis empírics suficients al nostre país i en els països del nostre entorn, que conclouen amb
dades de reincidència en les quals s’indica que entre persones que han complert pena de presó
i penes alternatives hi ha una disminució substancial a favor d'aquestes últimes; per això, crec
que en la mesura que siguem capaços de convèncer les persones amb capacitat d'influència en
les Institucions responsables en la presa de decisions en aquesta matèria, estarem en la línia
adequada per aconseguir la generació de noves penes alternatives o l'aplicació més gran de les
existents.

Reproduïm a continuació els gràfics i quadres presentats per V. Valero en el transcurs de
la seva exposició:
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Col·loqui

Comentant les dades ofertes per V.Valero, Josep Ma. Pijuan crida l'atenció sobre la progressió
que s'ha produït els últims anys d'aplicacions de MPA a Espanya, lenta al principi i després
explosiva els últims anys fins a arribar al 2004. Insta a reflexionar sobre aquesta qüestió i
plantejar-se els motius que han portat a aquest espectacular increment. En aquest sentit s'o-
bre un torn de preguntes sobre els temes exposats per V.Valero:

JOSÉ Mª MENA: “Sobre el catàleg de llocs de treball i la determinació de quin treball va a fer
cada persona, segons la vostra experiència, el catàleg s'ofereix al jutge i decideix quin tre-
ball fa o el jutge delega en vosaltres o en un servei vostre?”.

VIRGILIO VALERO: “Els jutges ens envien la sentència i preparem el pla d’execució; contactem
amb les persones condemnades i veiem la millor opció quant a compliment, lloc de tre-
ball idoni o adequat per a aquest fi, i ho oferim al jutge”.

JOSÉ Mª MENA: “I en la pràctica, quant temps es triga a oferir-li això al jutge?”.
VIRGILIO VALERO: “Si tenim el lloc no ha de trigar molt; no és normal que estiguem molt de

temps esperant fer l’oferiment al jutge si tenim el lloc de treball. Els problemes han sorgit
perquè en alguns casos havia possibilitats de realitzar aquest treball, però a la zona on se
suposa que podia complir la persona en qüestió, potser no teníem un lloc idoni. Però en
general, no es triga”.

JOSÉ Mª MENA: “I, si pots precisar, pel que fa a celeritat, en els casos òptims quants mesos es
triga?”.

VIRGILIO VALERO: “Jo entenc que no ha de passar ni un mes…no tinc la dada que ens enda-
rrerim molt…Fem el pla d'execució i l’oferim al jutge perquè digui quan s'inicia… el més
ràpidament possible, és a dir, no hi ha una espera de dos o tres mesos. Per realitzar les
gestions de localització de la persona, entrevista amb ell, elaboració del pla i recerca o
adequació al lloc podem trigar un mes. En algun cas potser s'allarga, però no més, no crec
que hagi d'anar més enllà.”.

“…I en el tema de la localització permanent anem a fer el mateix: farem un pla d'e-
xecució i com fèiem amb l'arrest de cap de setmana, immediatament l’oferirem a l'autori-
tat judicial per fixar les dates d'inici i l’aplicarem”.

“També estem muntant una unitat de control telemàtic central en la Direcció
General, per a l'aplicació de tot aquest tipus d'alternatives que necessitin aquesta tecnolo-
gia. Seguint el gràfic que us mostro sobre alliberats condicionals, podeu observar que
existeix un descens que, en la meva opinió, és degut a l’aplicació del Codi Penal del 95, un
dels més restrictius de l’entorn europeu, i a totes les darreres reformes que han provocat
un major índex de criminalització, la qual cosa impedeix l’accés a la llibertat condicional
de gran nombre d’interns. Ja teníem una mesura, que en l'últim període de condemna
permetia aquesta incorporació progressiva de les persones privades de llibertat al medi
extern, en les millors condicions perquè es poguessin integrar; però tot aquest tipus de
mesures penals ha suposat un fre important, amb la qual cosa tenim un col·lectiu impor-
tant de reclusos en condicions de gaudir de llibertat condicional que, per als que les noves
mesures penals han estat un fre i un veritable tap. Si això podia haver-se considerat equi-
parable d'alguna manera a la probation que existeix en d'altres països, no ho ha estat en el
nou sistema, amb la qual cosa jo crec que les opcions que necessitem per a moltes perso-
nes quant a alternatives a la pena privativa de llibertat no estan tan clares”.
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ROSA COSMELLI: “També l'edat mitjana de la població reclusa ara és molt més jove; hi ha
molts més joves a la presó que fa uns quants anys”.

VIRGILIO VALERO: “No, no exactament, per una raó: estem en una mitjana de població peni-
tenciària de 34/35 anys. Jo crec que és alta i que es correspon amb la mitjana de la pobla-
ció envellida que anem tenint al nostre país”.

ROSA COSMELLI: “No, però al que jo em refereixo és que abans persones de 18 o 19 anys gai-
rebé no entraven a complir a la presó, entraven quan ja eren més grans, i ara ja entren a
complir gent molt jove, no?”.

VIRGILIO VALERO: “Sí, però aquesta franja d'edat no és de les més nombroses a la presó. És a
dir, la franja d'edat més nombrosa està entre els 25 i 35 fins als 40 anys”.

RAMÓN PARÉS: Respecte al que deia Rosa Cosmelli, jo crec que en el grup d'estrangers sí que
hi ha una mitjana d'edat bastant més jove, però no entre els de nacionalitat espanyola,
com deia Virgilio Valero… Et volia preguntar sobre la localització permanent, que no és
una autèntica mesura alternativa, però ja que ens has comentat la pròxima aprovació d'a-
quest Reial decret i respecte al control d'aquesta pena de localització permanent ens has
parlat del sistema de verificació de veu, m'agradaria saber quins són els costos… i com
està previst aplicar aquest sistema, si partir del mínim de 2 dies, etc. si és un sistema de
trucada que primer registra la veu del penat, i en segon lloc es duen a terme trucades
periòdiques, algunes en horari nocturn. Em sembla que hi havia dues a la nit, no?”.

ROSA COSMELLI: “No, es poden preveure trucades que es requereixin en horari nocturn”.
RAMON PARÉS: “Bé, és que a mi em sorprenia una mica l'assumpte de les dues trucades noc-

turnes…, però més que res, com algun cost tindrà, com són penes tan curtes, perquè la
mínima expressió són 2 dies, volia saber (per V. Valero) si teníeu algun criteri perquè
aquest sistema s'apliqués només a partir de determinada pena de tipus mitjà, per exem-
ple, a partir dels 7 dies o 10 dies…”.

VIRGILIO VALERO: “Nosaltres estem disposats a aplicar-lo a tots, si és possible. Però el que
passa és que aquest sistema necessita trucada, és a dir un telèfon. Per tant, haurà persones
en determinats barris marginals que no el tinguin. En aquest cas no tindrem més remei
que dir-li a l'Autoritat Judicial que haurà de realitzar-se un control d'un altre tipus, per
exemple policial, però no aquest. I respecte a l'organització de les trucades, nosaltres
estem manejant un sistema aleatori de trucades, no en concret que n’hi hagi dues a la nit.
Però al tenir previst un sistema aleatori de trucades, ni tan sols el controlador pot saber
en quin moment exacte hi ha trucada. En tenir el sistema força variabilitat, pot succeir
que en la nit es truca una o diverses vegades. Això s’haurà d’ d’analitzar perquè es pogués
organitzar el sistema de trucada nocturna de manera que no constitueixi un excés…”.

JOSEP M. PIJUAN: I suposo que els especialistes hauran previst el desviament de trucada al
mòbil… perquè si no, no servirà de res trucar per telèfon a l'hora que sigui, perquè l'inte-
ressat podria estar gaudint de la seva llibertat “deambulatòria” on li plagui, amb el telèfon
desviat al mòbil”.

JOSÉ Mª MENA: “Però és que això ja no és arrest domiciliari, la localització permanent
només et localitza”.

JOSEP M. PIJUAN: “…és que la localització permanent té un altre sentit que no és el de loca-
litzar sempre, sinó simplement que tenint el número de mòbil hi hagi la possibilitat de
localitzar algú en qualsevol moment”.

VIRGILIO VALERO: “…el que no hem aplicat encara –però hi ha intenció de fer-ho- és un sis-
tema de localització en subterrani (aquí la localització a través de sistema telefònic no
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funciona evidentment), mitjançant GPS i així localitzar a la persona que estigui en una
zona subterrània…El que es fa és trucar-la perquè surti immediatament d'aquesta zona.
En el tema de la localització permanent no voldria oblidar-me de dir que ja s'ha aplicat
en sentències a persones que compleixen una condemna llarga”.

JOSEP M. PIJUAN: “Crec que la llei refereix explícitament “en el domicili o lloc que es desig-
ni”; s'ha de dir on s'està, amb la qual cosa hi ha una certa dependència d'un lloc, la qual-
cosa no permet circular lliurement per on a un li plagui”.

MARCELO AEBI: “La meva pregunta a V. Valero es refereix al tema dels costos de la localitza-
ció permanent, i també si hi ha prevista alguna cosa respecte al braçalet electrònic”.

VIRGILIO VALERO: “Ja tenim implantat el braçalet electrònic per a interns en tercer grau o per
a aquells altres interns que se'ls apliqui l'Article 100.2, que com sabeu preveu una flexibi-
litat del règim del segon grau de tractament. Llavors, el braçalet electrònic ja el tenim
aplicat. S'aplica a uns 600 interns. Hi ha intenció d'ampliar-lo ja que hi ha encara un per-
fil important de persones que són susceptibles de l'aplicació d'aquesta mesura electròni-
ca”.

“Quant a la verificació permanent, encara no la tenim. És el sistema que nosaltres
anem a utilitzar per a la localització permanent. Encara que també l’utilitzarem per a un
altre tipus de perfils; el GPS també el tenim en compte, i també tenim un altre tipus de
mesures electròniques. És a dir, nosaltres ja ens hem decidit per l'estudi de determinats
perfils d'interns que van a ser subjectes d'aplicació de mesures telemàtiques, siguin braça-
lets, verificació de veu GPS i fins i tot en els centres penitenciaris. També en les unitats
dependents que pretenem desenvolupar amb la reforma reglamentària. Anem a iniciar la
reforma del reglament amb la intenció de canviar la població que pugui ocupar els CIS,
els Centres d'Inserció Social, que no solament siguin persones classificades en tercer grau,
sinó també de segon grau amb un determinat perfil, que servirà també per a les unitats
dependents. Per tant en aquesta ampliació —les unitats dependents com sabeu poden ser
un pis qualsevol o un xalet, etc.— s’acolliran persones amb un perfil baix de perillositat i
tindran una dotació de mesures antievasives de tipus electrònic. La idea és desenvolupar
tot això el màxim possible d'acord amb els perfils que nosaltres entenem que hi ha. Per
exemple, les mares amb nens a la presó és clar que no les volem a la presó; això té les seves
reserves i tindrà les seves peculiaritats o les seves excepcions, però anem a intentar treure-
les de la presó perquè vagin a aquest altre tipus de centres, amb els controls que siguin
adequats. Amb això pretenem que el nen no estigui a la presó i pugui estar en un pis, on
les mares continuaran complint condemna, evidentment; però el nen no estarà en una
presó; estarà en un altre ambient, un altre entorn, i per descomptat sense límit d'edat per
a la seva permanència i que pugui continuar amb la mare el temps que calgui. Això és
una mica la idea del que pretenem fer els pròxims mesos ja que no tenim mesures d'un
altre tipus”.

ISABEL PRADOS: “La meva pregunta s’adreça a saber quin tipus de recursos té l'Administració
amb relació a les Mesures Penals Alternatives, ja siguin suspensions, treballs en benefici
de la comunitat i quin tipus de professionals s'encarreguen de fer el seguiment i com
s'implementen aquestes mesures”.

VIRGILIO VALERO: “Ara —com m'imagino que passa aquí a Catalunya— ens ajudem evident-
ment amb els serveis socials penitenciaris i amb tota una xarxa d'organitzacions, d'insti-
tucions que ens ajuden en aquesta tasca. Són els professionals externs, controlant, seguint
aquestes mesures, donant suport fins on poden a les autoritats judicials. Evidentment hi
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tenim un dèficit de personal i haurem de augmentar-lo. Però de totes maneres a mi no
m'agradaria deixar passar aquesta matisació que s'ha fet respecte a les dones a la presó.
Per què cal entestar-se que les dones hagin de complir la pena —i els homes igual, clar—
i complir-la en un lloc lúgubre, etc.? Jo he tingut la percepció que hi ha gent que pensa
que d’aquesta manera la dona no continuarà complint condemna; és clar que continuarà
complint condemna, però en un altre ambient, en un altre entorn. Però no per ser dona;
sinó en atenció al nen. Crec que el que es persegueix és la privació de llibertat, no una
altra cosa. Si una dona es queda embarassada és una càrrega que haurà de suportar, però
intentarem donar una adequada educació a aquelles que ho necessitin, ja que la nostra
responsabilitat està en la cura del nen”.

JOSEP M. PIJUAN: “M'atreveixo a plantejar aquí la possibilitat que el pare conegut, reconegut,
exigeixi el dret a educar el nen, com ara li assisteix a l'home que està en llibertat. I dir “no,
el nen no l’educa la mare, sinó que ho tinc jo el primers anys de vida”; llavors què passaria?”.

VIRGILIO VALERO: Jo crec que nosaltres estaríem oberts a qualsevol de les dues possibilitats; i
fer el millor no per a la mare o el pare, sinó per al nen. Quan arriba als tres anys el nen
desapareix de presó; per molt nous que siguin els centres penitenciaris, per molt que
muntem habitacles moderns i guarderies estupendes, etc., l'ambient de presó no és el
mateix que estar en un entorn restringit, amb poques persones, poques mares, en un
entorn si és possible amb espais per als nens i amb la possibilitat de sortir al carrer…
També la tenen des dels centres, però cal treure'ls a altres entorns. És el nen el que ens
preocupa, per tant, sigui dona o home en cada cas intentarem buscar la mesura per igual.
Però avui dia les que estan a la cura del nen són les mares”.

JOSÉ Mª MENA: “la Llei dels drets del nen parla en tot cas del superior interès del menor i
tenim una institució, que són els jutjats de família, on si hi ha conflicte entre els cònjuges,
el jutjat finalment haurà de resoldre si el nen està amb un o amb un altre. Si no hi ha con-
flicte i hi ha acord entre ells, llavors no es planteja el supòsit que tu proposes (per Josep
Ma. Pijuan); és a dir, si la mare està d'acord que se'n vagi amb el pare no hi ha conflicte, si
el pare està d'acord que se'n vagi amb la mare, tampoc”….

JOSEP M. PIJUAN: “No, perdó, em refereixo al pare que també està pres…
i la mare presa, i llavors diu el pare,: “sóc jo el que vull l'especial règim de compliment per-

què sóc jo el que vaig a criar el fill”.
JOSÉ Mª MENA: “I la mare, també ho diu?”
JOSEP M. PIJUAN: “I la mare està d'acord que sigui el pare”.
JOSÉ Mª MENA: “Llavors no hi ha problema. El cas que planteja V. Valero és si la mare i el

pare estan d'acord que el nen el tingui el pare; el que és clar és que llavors la mare no tin-
drà el nen”.

JOSEP M. PIJUAN: “Caldrà buscar un lloc especial de compliment del pare, és a dir el mateix
lloc especial de compliment que se li oferia a la mare se li haurà d'oferir al pare, no?

JOSÉ Mª MENA: “Òbviament”.
VIRGILIO VALERO: “Tot això és una qüestió de números, de recursos i d'espai. Avui dia no

tenim això…”

101Prospectiva de les MPA a Espanya

Document Català  13/7/05  16:02  Página 101



Debat i aportacions

Es dóna per acabat el torn d'intervencions entorn a l'aportació de Virgilio Valero, i el modera-
dor va cedint successivament la paraula a diferents participants que han realitzat aportacions
escrites per a aquesta sessió de debat general, i els presenta. Els textos que es reprodueixen a
continuació són facilitats prèviament als participants, per part de Miquel Arbona, la
Subdirecció General de Medi Obert i Mesures Penals Alternatives de la SSPR i JJ —represen-
tada per Pius Fransoy— José Miguel Ruiz de Molina i Jaume Martín.

Aportació de Miquel Arbona

En l'aplicació de les mesures penals alternatives a la presó la prevenció especial és aquella que,
entre totes les finalitats de la pena, ha de tenir un major pes; no debades aquestes mesures
intenten obtenir la reinserció social del condemnat sense haver de recórrer a la figura de la
presó. Això implica la necessitat d'una correcta individualització a cada condemnat tenint a la
“perillositat criminal del delinqüent” com a criteri informador fonamental en la decisió–ex
article 80 CP-. Aquest concepte, encara que pot ser objecte de crítiques per la seva dicció, té
fonda tradició criminològica i és prou ampli per poder incloure en ell la diversitat de factors i
elements que s’han de ponderar en la decisió d'aplicar o no una alternativa a la pena de presó.

Ara bé, el sentiment social de rebuig a aquestes mesures, que és clarament perceptible,
prové, en una bona part, del fracàs de la seva aplicació, fracàs que m'atreveixo a atribuir, a
més de la perenne falta de mitjans, a errors en la individualització. La decisió d'imposar una
alternativa a la presó ha d'arrencar, ineludiblement, d'un estudi previ del perfil del condem-
nat per poder determinar: a) la necessitat de la mesura, b) el seu contingut de la mateixa i c)
una perspectiva del seu possible resultat; camps tots ells en els quals és fonamental, com ajuda
al jutjador, la tasca coordinada dels equips de serveis socials. Només així existeix la possibilitat
que les alternatives a la presó compleixin amb la seva funció i, entre d'altres fins, actuïn com a
inhibidors de futurs delictes.

A més, s’ha d’afegir la tensió entre la celeritat que es reclama a l'Administració de justícia
—celeritat que és un objectiu desitjable sempre que no afecti a altres interessos superiors— i
la necessitat de comptar amb un temps per valorar a cada penat i les seves circumstàncies.

Sembla obvi que en les últimes reformes de la legislació penal —material i processal- ha
primat la finalitat de prevenció general que, aparentment, encaixa millor amb la reclamació
de seguretat que s'ha estès a la societat— aparentment perquè, a la llarga, és contraproduent,
ja que no dóna una resposta individualitzada als diferents factors criminògens que poden
concórrer en una persona que ha comès un delicte -, i s'ha iniciat una deriva que pot conduir
a la impossibilitat d'una aplicació efectiva de les mesures.

Així, fins i tot admetent que s'han introduït modificacions que potencien algunes mesu-
res alternatives a la presó —singularment la introducció de la pena de localització permanent
i l'ampliació dels supòsits d'aplicació de la suspensió de l'execució en els casos de delictes
comesos a causa de la dependència a drogues, alcohol i substàncies psicotròpiques del seu
autor— no deixa de percebre's un clima general que mostra que el legislador ha retrocedit,
d'una manera important, en la consideració de les mesures penals alternatives com a mitjà
eficaç de reinserció dels penats. Signes d'aquesta actitud del legislador són la reducció de la
durada mínima de la pena de presó, que passa de sis a tres mesos, especificant en l'Exposició
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de Motius de la LO 15/2003 que així es fa “amb la finalitat que la pena de privació de llibertat
de curta durada pugui complir la seva funció de prevenció general adequada respecte dels
delictes d'escassa importància”, l'eliminació de la Secció específica del Registre Central de
Penats i Rebels per a suspensions de l'execució de condemnes, les diferents reformes per
garantir el que s'ha anomenat compliment íntegre de les penes i, singularment, una progressi-
va automatització en l'aplicació d'aquestes mesures alternatives, el que comportarà el seu fra-
càs al no poder efectuar-se l'adequada labor d'individualització.

Crida l'atenció que mentre s'exigeix en d'aquestes mesures una eficàcia rehabilitadora, que
ni s’assoleix amb la pena de presó, es vagin retallant les possibilitats d'una aplicació correcta 
—individualitzada— d’aquestes. Així, va ser celebrat que els articles 83 i 88 CP atorguessin al
jutge la possibilitat de condicionar la suspensió de l'execució o la substitució de les penes priva-
tives de llibertat a l'adopció d'algunes obligacions i deures. Ara bé, el catàleg és molt limitat en la
seva concepció i les posteriors modificacions legislatives ho han retallat fins i tot més.

Examinat l'article 83 CP apareix que quatre de les sis mesures que conté són de caràcter
preventiu —no es discuteix la seva necessitat ni el seu encert, però és clar que no responen als
fins de reinserció- i les dues úniques clarament rehabilitadores—  participació en programes
formatius, laborals, culturals, d'educació viària, sexual i altres similars, i compliment d'altres
deures que el jutge o tribunal estimi convenients per a la rehabilitació social del penat- reque-
reixen perquè siguin efectives de l'estudi de l'acusat al qual s'ha al·ludit al començament, estu-
di que, moltes vegades no pot fer-se. Així, l'actual redacció de l'article 801.3 LECrim, que obli-
ga el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia a pronunciar-se de manera immediata sobre la
suspensió o substitució de la pena privativa de llibertat imposada en un procediment de dili-
gències urgents, o el contingut de l'article 789 LECrim. —del mateix tenor per al jutge penal i
per a tota mena de procediments que acabin en una sentència dictada oralment en acabar
l'acte de judici a la qual les parts s'aquieten— impedeixen, de fet i perquè cal decidir de mane-
ra immediata, recollir l'auxili dels equips de treball social i, com efecte pràctic, determinen
que no sigui possible la imposició de les mesures en aquells delictes que s'enjudicien pel pro-
cediment d'urgència o en tràmit de conformitat, precisament la petita delinqüència, on és
possible i molt necessària la mesura penal alternativa.

Junt amb al que hem exposat, la reforma dels articles 83 i 88 CP per la LO 1/2004, de 28
de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, obliga a impo-
sar, com a condició de la substitució o de la suspensió de l'execució de la pena privativa de lli-
bertat imposada per delictes relacionats amb la violència de gènere, la participació en progra-
mes formatius, laborals, culturals, d'educació viària, sexual i altres similars. Contra el que
pogués semblar —foment d'aquestes mesures— ho considero una reforma perniciosa en tant
que suposa un automatisme que és incompatible amb la desitjada individualització i, en defi-
nitiva, amb l'essència de la institució.

És per això que, preveient que no serà acollida amb èxit la proposta de concedir un temps
d'estudi per procedir a una correcta individualització —solució que és la millor a fi de dotar-
les d'efectivitat—, resultaria convenient sol·licitar que es potenciï des de les administracions
competents en matèria de mitjans personals i materials de l'Administració de justícia el tre-
ball dels professionals de les àrees social i psicològica, fins i tot en les tasques de guàrdia, ja
que, encara que és complicat el diagnòstic immediat, aquests equips poden estar en disposició
d'aportar elements de decisió fonamentals derivats del coneixement previ de l'acusat o de la
possibilitat de recollir informació de professionals de les mateixes àrees que treballin en altres
administracions.
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Aportació de la Subdirecció General de Medi Obert i Musures Penals Alternatives.
Pius Fransoy

Com a portaveu de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,. Rehabilitació i Justícia Juvenil
(SSPRiJJ) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya presenta l'informe de la
Subdirecció General de Medi Obert i Mesures Penals Alternatives: Aportacions de la
SSPRiJJ per aplicar més i millorar les MPA a Espanya

El desenvolupament de les mesures penals alternatives a l'Estat espanyol demana encara,
malgrat el marc creat per l'entrada en vigor del Codi penal i la posterior reforma d'aquest,
d'una aposta legislativa ferma. Es tracta de modificar l'opinió d'alguns sectors socials, que
consideren la presó com l'única pena possible davant un fet delictiu, i per a la qual la resta de
mesures alternatives no són sinó una forma d’impunitat per al delinqüent. En aquest sentit,
abans d’ingressar a la presó, moltes persones haurien d’haver tingut l’oportunitat de treballar
elements rehabilitadors en el seu propi entorn i d'acord amb els seus necessitats i capacitats.

Model d’execució de mesures penals alternatives en el Parit judicial 
d’Arenys de Mar 

A principis de l'any 2004, ens marquem com a objectiu la difusió de les Mesures Penals
Alternatives, amb la finalitat d'incrementar el nombre de mesures oficiades pels jutjats de la
jurisdicció penal.

Basem la nostra estratègia en una prova pilot realitzada als jutjats d'Arenys de Mar sota
els auspicis de la fiscalia d'aquest partit judicial, buscant una interrelació més estreta entre els
òrgans judicials i el servei de MPA.

L'entrada en vigor de les noves normes legislatives en matèria de violència domèstica i
l'increment dels delictes relacionats amb la seguretat en el trànsit, entre d'altres, eren els ele-
ments en els quals es recolzava la petició realitzada per Fiscalia.

La coincidència entre els objectius plantejats pel Departament i per la Fiscalia va facilitar
el que poguessin emprar-se esforços conjunts en aquest sentit.

El Servei de Mesures Penals Alternatives va assignar un delegat d'execució amb perma-
nència estable, ja que entenia que la proximitat facilitaria una informació més directa i imme-
diata i permetria anar ajustant paral·lelament els objectius de les dues institucions.

Durant aquest temps, el delegat d'execució assignat ha iniciat, en el termini d'una setma-
na, el seu treball amb les persones que tant el jutge com el fiscal consideren que poden benefi-
ciar-se d'una mesura alternativa a l'ingrés a la presó. Aquesta primera entrevista té lloc poste-
riorment al moment del judici oral, però prèviament a la incoació de l'execució de la
sentència.

Aquest procediment millora l'agilitat i l'eficàcia, ja que permet una valoració de la predis-
posició del penat pràcticament immediata i redueix considerablement el temps entre la reso-
lució judicial i l'inici de l'execució. La tasca dels operadors jurídics i del delegat d'execució es
desenvolupa pràcticament en el mateix temps i en el mateix moment social i personal del
penat i per tant les decisions poden ser molt més ajustades i trobar-se menys interferències
per esdeveniments posteriors.
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Dades extretes de l'experiència pilot i situació actual

L'increment global de demandes durant l'any 2004 respecte al de 2003 ha estat superior al
83,83%.

Cal esmentar, també, que mentre el percentatge d'incidències durant l'any 2003 va ser del
18,75%, durant l'any 2004 ha estat només de 8,08%. Hem pogut constatar, doncs, una disminu-
ció important del nombre d'incompareixences i d'inconvenients per a l'execució de la mesura.

Durant aquest temps s'ha treballat majoritàriament en l'aplicació de la pena de treballs
en benefici de la comunitat i ara ja s'ha iniciat l'impuls de la suspensió de les penes de presó.

En un futur immediat preveiem establir la mateixa relació amb altres partits judicials per
incrementar el nombre de mesures penals alternatives, opinió que estem segurs coincideix
amb la dels operadors jurídics implicats.

Cal també ressaltar la important recerca d'entitats que s'ha dut a terme en el territori amb
la finalitat de trobar activitats adequades per a la realització dels treballs en benefici de la
comunitat, tractaments etc. Entre d'altres, cal destacar alguns ajuntaments que per primera
vegada s'han incorporat a la xarxa d'entitats que col·laboren amb el Departament de Justícia.

Per l'èxit de la mesura és molt important garantir un adequat seguiment dels casos; el fet
contrari suposaria un retrocés en la seva implantació, atès que no podria assegurar-se el seu
correcte control.

Aportació de José Miguel Ruiz de Molina

Segons la meva opinió, en primer lloc considero bàsic que es doni difusió a les MPA entre tots
els operadors jurídics perquè aquestes puguin ser aplicades, ja que d'una altra manera, si no
hi ha aquesta informació, és difícil aplicar i impulsar el que és desconegut.

Això podria aconseguir-se a través de cursos o ponències així com tríptics o altres fullets
que poguessin distribuir-se en les seus judicials, perquè em consta que molts jutges, fiscals i
advocats no coneixen el funcionament de les Mesures Penals Alternatives i les possibilitats
que aquestes ofereixen..

A més, seria interessant dotar de mitjans els tècnics que han de controlar i executar les
MPA a través de convenis amb hospitals per als tractaments de deshabituació d'alcohol o dro-
gues, que permetin un seguiment i un control adequats dels penats als quals se'ls ha imposat
aquesta mesura, així com convenis amb ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per al des-
envolupament i execució dels treballs en benefici de la comunitat, tal com s'ha vingut fent en
el partit judicial d'Arenys de Mar.

Finalment, seria desitjable una implicació del Jutge d'executòries i del Fiscal perquè una
vegada s'ha imposat la sentència i se n’ha iniciat la seva execució, es controli el compliment de
la mesura acordada i es tingui deguda constància de la rehabilitació del penat, que és l'objec-
tiu principal de la mesura penal alternativa.

Aportació de Jaume Martín

És un fet irrefutable que Espanya es troba a la cua d'Europa en el que es refereix al desenvolu-
pament i l'aplicació de sancions i mesures penals de naturalesa diferent de la privació de lli-
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bertat o la pena de multa. Mesures o sancions penals com la llibertat a prova, la suspensió
amb obligacions de tractament i/o formació o els serveis a la comunitat encara avui, després
de 8 anys des de l'entrada en vigor del CP de 1995, són gairebé inexistents.

En la majoria de països de la UE dels 15 la proporció de persones sota control del sistema
penal és d'1 persona presa / 3 persones sota supervisió en la comunitat, a Catalunya és de 4
persones preses / 1 persona sota supervisió en la comunitat. La distància és abismal. Això ve
agreujat a més pel fet que Espanya ha superat ja a Portugal en l'índex de població penitencià-
ria situant-nos a escassa distància d'Anglaterra que va liderar aquestes estadístiques negatives
just fins al moment en què es va fer efectiva la incorporació de 10 nous països a la UE.

Històricament a Europa el treball social pre i post penitenciari es va originar en el volun-
tariat (finals del Segle XIX, començaments del Segle XX) per a, posteriorment, ser assumit
progressivament com una funció del propi Estat (durant la primera meitat del Segle XX). En
l'actualitat es tracta d'una funció compartida en la majoria de països tenint en compte que:

• S'ha produït un cert retrocés en matèria d'assistència i s'ha incrementat el factor de
control

• Hi ha hagut un desenvolupament creixent de les mesures alternatives i els serveis de
medi obert (probation) els quals també han incorporat funcions noves (assessora-
ment als òrgans judicials abans del judici, mediació entre infractor i víctima, desenvo-
lupament de programes específics de tractament i/o formació, etc.)

L'Estat espanyol, no obstant això, ha limitat molt el seu camp d'acció en aquest camp ja que
únicament la llibertat condicional ha format part de la seva agenda política tot i que en l'ante-
rior Codi Penal, amb la condemna condicional i en el de 1995, existeixen possibilitats d'aplicar
mesures en medi obert, tant directes com alternatives a les penes privatives de llibertat.

No estem, segons la meva opinió, únicament enfront d'un problema de limitació en les
lleis sinó de:

• Hegemonia d'una cultura jurídica i política de caràcter retributiu basada en la creença
que les respostes al delicte han de ser, per definició, de caràcter pecuniari o privatives
de llibertat.

• Resistències a cedir terreny perquè la societat desenvolupi experiències de resolució
alternativa de conflictes tot i que sigui sota una exigència de supervisió estricta de
drets i garanties

• Rivalitats polítiques i utilització del discurs de la seguretat amb fins electoralistes

De totes maneres, tard o d'hora, Espanya incrementarà la seva capacitat d'aplicació de
sancions penals en la comunitat ja que això és consubstancial amb la pròpia evolució dels sis-
temes d'execució de penes de tots els països desenvolupats. Enfront d'això la disjuntiva que es
troba el nostre país consisteix a dilucidar qual serà l'opció elegida:

Seguir els passos del model anglosaxó (EUA i Anglaterra) caracteritzat per una extensió
neta de la xarxa de control social consistent en un creixement constant tant de les penes de
presó com de les sancions en la comunitat

Optar per un model continental tendint a incrementar de manera progressiva l'aplicació
de sancions en la comunitat a la vegada que s'intenta contenir el creixement de la població
penitenciària

En la presa de decisions respecte a un tipus o un altre de política influiran tant els factors
de tipus ideològic com les implicacions de caràcter econòmic d'un model o d’un altre. Mentre
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que el model anglosaxó s'organitza i es desenvolupa com una veritable indústria (amb un pes
econòmic considerable), el model continental pretén preservar els valors socials de llibertat i
de justícia mantenint el criteri que el sistema penal ha de constituir la ultima ratio en l'exerci-
ci, per part de l'Estat, del poder de castigar.

***

En aquest punt, Josep M. Pijuan intervé per fer una breu reflexió sobre l'apreciació dels cos-
tos de les MPA, adduint que sovint es menysprea el que resulta barat pel fet de ser-ho i es
refereix especialment al cas d'Andorra (on exerceix de jutge) per donar unes referències : “…
a Andorra certament la suspensió es pot acordar fins a penes de fins a 5 anys de presó i exis-
teix la possibilitat que el tribunal pugui imposar en aquests 5 anys de presó una part que s’a-
nomena ferma, de compliment d'una pena ferma, i la resta condicional. També es pot conce-
dir una condicional que ocupi tots aquests 5 anys, si no té cap tipus d'antecedent. Pot ser
una condicional simple, l’única condició de la qual és la de no delinquir de nou durant el
termini fixat; d'altra banda, la reincidència no és un obstacle perquè sigui concedida una
suspensió, però en aquest cas s'obliga al reincident a allò que s’anomena “condemna condi-
cional qualificada", que és amb imposició de norma de conducta, amb un catàleg semblant o
fins i tot un poc més ampli que el nostre…No obstant això, aquesta pena combinada, que
s'aplica molt freqüentment a Andorra, obliga a complir penes curtes de presó, i això em
sembla un contrasentit”. Afegeix que Andorra té un sistema molt especial i unes connota-
cions característiques de petita població on tot el món es coneix i les percepcions són molt
diferents; posa com a exemple que “fins i tot l'ingrés a la presó no té la percepció d'efecte
nociu com a Espanya”.

ROSA COSMELLI: Amb referència a les penes curtes de presó, pregunta si s'ha pensat a poten-
ciar d'alguna manera el tercer grau inicial i que el condemnat pugui entrar la presó ja
amb el tercer grau.

VIRGILIO VALERO: Respon que des de la posició de l'Administració Penitenciària es pensa
intentar promoure que es reformi el Codi penal per suprimir de nou la pena curta de 3
mesos. I afegeix que l'aplicació dels mitjans telemàtics són ideals per a penes curtes, per
exemple les derivades de delictes de trànsit.

JOSEP M. PIJUAN: Repren la qüestió plantejada anteriorment: l'aplicació del tercer grau.
“…Vindria per una modificació legal que seria o iniciar ja un compliment diferent de la
pena o be una substitució ja preceptiva d'una pena curta…”

ROSA COSMELLI: “…però jo crec que no importaria aplicar un tercer grau inicial i ja està. Es
pot estudiar abans d'entrar”.

VIRGILIO VALERO: Aclareix el seu punt de vista en el sentit que la classificació d'aquest tercer
grau és un problema, igual que abans en l'arrest de cap de setmana, com a substitutiu de
la pena de multa, perquè no dóna temps a fer una classificació de tercer grau; la gestió
administrativa necessària impedeix la seva aplicació a penes curtes.

ROSA COSMELLI: Afirma que en la pràctica a vegades s'aplica clarament aquest tercer grau:
“…el que es fa és que es demana al tribunal que no iniciï el compliment de la condemna
el dia 5 del mes…, que iniciï el compliment de la condemna el mes següent. Aquest mes
el condemnat, que no inicia el compliment material de la condemna, va als serveis socials
perquè li facin l'estudi de classificació. I quan arriba el dia 5 del mes següent ja té el tercer
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grau, això es pot fer. Simplement el tribunal ha de suspendre l'execució immediata mate-
rial de la pena, en comptes que entri en vigor el dia 5, ajornar-la, com quan es demanen
ajornaments per motiu justificat… S'ajorna un mes i aquest mes els serveis penitenciaris
el classifiquen en tercer grau; és a dir, sense cap reforma legislativa es pot fer perquè de fet
ja s'ha fet”.

VIRGILIO VALERO: “Sí, sí, per descomptat…però per això apuntava jo la dificultat…”.
Expressa la seva opinió que des d'alguna de les diferents perspectives multidisciplinà-
ries presents en aquesta reunió es podria pensar que l'Administració penitenciària d'al-
guna manera podria burlar el compliment d'aquesta pena, en el cas d’aplicar-se. Tal
com funciona actualment el sistema, per a classificar una persona en tercer grau aques-
ta ha d’estar ingressada en presó. Si es vol aplicar com alternativa a la presó, s’hauran
de fer les reformes legislatives que facilitin l’aplicació directa per part dels Jutges i dels
Tribunals.

RAMON PARÉS: Exposa un problema derivat de l'aplicació de la suspensió de la pena després
de la reforma, en el sentit que a la persona que hagi de complir 4 mesos, llevat d’un cas
excepcional, no se li podrà suspendre l'execució perquè en principi es tractarà d'un rein-
cident…. El fet normal és que, quan algú hagi de complir efectivament una pena de presó
de 4 mesos, ens trobem amb una persona amb un procés de classificació inicial que no
serà un cas senzill. No és el típic cas que avui ens arriba, de persona amb pena de 2 anys i
2 mesos, que és primari, que no té antecedents. Suposadament els qui per aquesta via
arribin a complir una pena de presó seran persones amb un cert nivell de marginació
social i per tant amb un procés de classificació i una necessitat d'analitzar el risc de rein-
cidència important. Per tant, tampoc serà tan senzill solucionar aquests casos…”

ROSA COSMELLI: Creu que en la qüestió plantejada ha de tenir-se en compte la proporciona-
litat de la pena “…si es posa una pena de 3 mesos és que és un delicte molt lleu, i llavors
potser no és proporcional que estigui 3 mesos segrestat, privat de llibertat…”

VIRGILIO VALERO: “Estaràs penalitzant una altra cosa…estaràs penalitzant la marginació…”.
ROSA COSMELLI: Insisteix a la proporcionalitat: “És clar, si només són 3 mesos és un delicte

lleu, llavors no és proporcional que vagi a la presó; sí és proporcional que compleixi una
presó atenuada, és a dir, no per l'individu i per la seva classificació personal, sinó per la
proporcionalitat de la pena: si el delicte és lleu, llavors que no compleixi la presó tancada,
sinó la presó atenuada, que pot ser un tercer grau, però ja no per la seva individualitat,
sinó per la proporcionalitat del que ha comès, perquè si el que ha comès és greu no li
posarem 3 mesos”.

RAMON PARÉS: “…jo dic que la solució és modificar el Codi penal”.
MIQUEL ARBONA: “Pot ser una pena suspesa trencada…”
RAMON PARÉS: “És clar”
MIQUEL ARBONA: “…I aquí tindrem el problema”.
JOSEP M. PIJUAN: “Cal pensar també en la possibilitat que es doni aquest supòsit, com diu

Miquel Arbona, de penes suspeses trencades, trencada la condició, i llavors també cal
veure perquè no sempre l'incompliment d'una norma de conducta condueix necessària-
ment a l'execució de la pena”.

ROSA COSMELLI: “Jo no dic que s'apliqui sempre, però que existeixi la possibilitat almenys
d'aplicar-la”.

JOSEP M. PIJUAN: “Però jo em refereixo que inexorablement haurà algun supòsit que ens
condicionarà cap a una pena de potser 2 o 3 mesos, o fins i tot de menys”.
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ROSA COSMELLI: “Cal tenir una via per evitar la inevitabilitat de la presó,…no dic que per a
tots, però evidentment cal tenir almenys la via, saber que existeix i que es pot fer. Caldrà
parlar amb el tribunal i demanar-li que s’ajorni,…però per a això no es necessita un
canvi legislatiu; si es vol fer en un suposat cas, es pot fer”.

***

En aquest moment del debat, Josep M. Pijuan, dóna per finalitzada la discussió sobre
aquest punt i torna a recuperar el torn d'aportacions pendents de presentar: la de Montse
Tohà i la de Joan Merelo que exposem a continuació, així com la de Joan Queralt, que no va
poder ser present en aquell moment per presentar-la personalment, però el text de la qual ja
havia estat repartit als participants:

Aportació de Montse Tohà

Quan a principis dels anys 80 a l’IReS vam crear una comissió d'estudi de la Probation i altres
mesures alternatives a les penes de presó, per afavorir la seva inclusió el Codi Penal, preteníem
donar compliment al fi essencial de la nostra Institució “la reinserció social del delinqüent” a
través d'un instrument legal que permetés una major individualització de la pena i una acció
social de suport i seguiment al delinqüent en el seu propi medi.

La nostra societat occidental, tan avançada tecnològicament, no ha estat capaç de resol-
dre i molt menys de prevenir la delinqüència. És sabut com els factors de desigualtat social,
bàsicament els econòmics, afavoreixen l'aparició de conductes delictives. En conseqüència, la
societat continuarà apostant per aïllar als seus delinqüents en centres penitenciaris sense pre-
ocupar-se de les condicions en què aquests es trobin i per tant les molt escasses possibilitats
que se'ls ofereixen per possibilitar la seva reincorporació a la societat.

A l’IReS entenem per Reinserció Social el procés personal de canvi que fa que un/a delin-
qüent arribi a viure en societat sense entrar en conflicte amb ella per transgredint les seves
lleis. Aquest procés és diferent per a cada persona, requereix diferents tipus d'ajuda i de
suport, es produeix al llarg d'espais de temps diferents, amb els seus avenços i els seus retro-
cessos… En definitiva, la reinserció social no transcorre per una línia recta que puguin seguir
de la mateixa manera tots els delinqüents.

D'igual forma, quan parlem de reeducació, entenem per això el procés de construcció
d'unes determinades pautes apreses per tornar a construir-la mitjançant noves pautes educa-
tives; aquest procés és també diferent per a cada persona i es produeix en temps diferents.

L'aposta de l’IReS per les MPA està fonamentada en la convicció que aquestes permeten
els jutges i fiscals treballar d'acord amb una individualització de la pena molt més ajustada a
la realitat personal i social del delinqüent. Actuen perquè possibiliten una veritable prevenció
de la reincidència atès que eviten l'ingrés a la presó per penes de curta durada i per tant els
efectes negatius que la presó té per a la persona que ha delinquit, especialment —encara que
no únicament— quan es tracta d'una persona jove i quan és primària.

Tan important com l'anterior és la reinserció social del delinqüent. Perquè aquesta pugui
dur-se a terme s’ha de realitzar en l'entorn o medi natural de la persona i que en el seu procés
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compti amb el suport social necessari per aconseguir-la; suport social que ha de garantir així
mateix el seguiment i el control de la MPA imposada.

Només aquest seguiment social i aquest control poden donar garanties al Tribunal sobre
l'efectivitat de les MPA.

Aquestes garanties han de ser explicades a la societat civil, que ha de conèixer la major
rendibilitat social que comporta el compliment de penes en el mateix entorn social, així com
la més alta rendibilitat econòmica que suposa aplicar-ho en relació amb el compliment de la
pena en un centre penitenciari. El cost econòmic de la gestió d'una MPA no arribar al 10 %
del cost d'una plaça en un centre penitenciari.

Creiem que una inversió de recursos per informar i conscienciar la societat civil sobre la
major rendibilitat social i econòmica de les MPA redundaria en una major implicació dels
diferents agents socials en la seva execució que acompanyada del necessari suport mediàtic
podria crear un marc d'opinió social favorable per a una aplicació generalitzada per part dels
Tribunals.

En resum, apostem per les MPA:

• Com a alternativa real a la presó per a les penes curtes.
• Que assegurin un seguiment social, base de la prevenció i de la reinserció.
• Per ser penes més rendibles social i econòmicament.

Per a això considerem necessari:

• Una política social en l’àmbit de tot l'Estat espanyol amb recursos suficients per
impulsar l'execució de les MPA i el seu seguiment i control.

• Motivar els jutges i fiscals perquè les imposin de manera generalitzada a tot l'Estat
• Informar i conscienciar la ciutadania
• Modificar el Codi penal perquè ampliï les possibilitats d'aplicació de les MPA i assegu-

ri la intervenció social.

Aportació de Joan Merelo

Les MPA, les discriminacions positives i el control social:

Els drets a protegir per l'Estat són molts, diferents i, moltes vegades, contraposats. La repres-
sió i prevenció del delicte ve sempre acompanyada pel mateix dilema: el combinar la seguretat
ciutadana amb un control social de mínims sobre els drets i llibertats de l'individu.

Les MPA i l'autonomia de la voluntat de les víctimes

Als jutjats han arribat algunes denúncies de maltractadors que imputen a les seves víctimes el
fet d’haver incomplert l'ordre d'allunyament.

De fet, encara que no sempre, al jutjat de guàrdia s'adverteix a les víctimes que també per
a elles l'ordre d'allunyament és de compliment obligat. Aquesta bilateralitat obligada és lògi-
ca, perquè l'objectiu és prevenir les situacions de risc i qui demanda protecció ha de complir
amb les regles del joc. Però, malgrat la seva lògica, resulta un precedent perillós pel que té de
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distorsió jurídica la imposició d'una regla de conducta, encara que consisteixi en un no fer, a
qui el procés penal considera únicament en la seva condició de víctima. Pel que sembla ha
estat desmentida o rectificada, però la recent notícia sobre la prohibició judicial a una dona
de contraure matrimoni amb el seu agressor, al qual se li havia imposat una ordre d'allunya-
ment, palesa la tendència funcional dels controls socials quan es descuiden les garanties i s’a-
consegueix sense sentència prèvia l'autonomia de la voluntat dels ciutadans.

L'opinió pública demana que les administracions estenguin el seu mantell protector fins
a les relacions de parella i les ordres d'allunyament és conseqüència d'aquesta política con-
gruent. A més, la legislació sobre violència domèstica aplica el principi de discriminació posi-
tiva al tipificar com a delicte determinades conductes segons sigui el gènere de l'autor
(diguem, de passada, que la simple inclusió del sexisme —o, si es prefereix, del masclisme—,
com a circumstància agreujant de la responsabilitat penal, hagués defugit el problema jurídic
aconseguint un efecte semblant intimidatori) Però cal conèixer el preu que es paga amb això.

Les MPA i les polítiques criminals

Avui la massiva exclusió social ve protagonitzada pels moviments migratoris de la globalitza-
ció. D'altra banda, el risc, i no solament pel factor tecnològic, sembla una característica de les
societats modernes. Mentre la benevolència es trasllada més enllà de les nostres fronteres en
forma de reflexió sobre les desigualtats del planeta, a dins la tolerància zero i altres expressions
similars indiquen que ningú, llevat de la metodologia jurídica, defensa la mínima intervenció
com un principi per a un dret penal políticament correcte. És possible que les MPA, amb les
seves obligacions de fer i no fer, acabin imposant-se des del sistema penal com a instruments
complementaris per a altres branques del dret (ja ho són per al dret de família). Però hauríem
de reflexionar sobre el cost jurídic a pagar quan es combina amb la discriminació positiva.
Perquè, si bé el treball social ve condicionat des de sempre per decisions polítiques, en l'àmbit
penal l'innovador és la tensió que les discriminacions positives poden causar al principi d'i-
gualtat davant la llei.

De moment sols és teoria, però algunes publicacions universitàries parlen ja del dret
penal intercultural, sobretot referit a la culpabilitat quan la convicció de l'individu motiva la
comissió de determinades infraccions, entre elles els delictes d'opinió. És una manera d'ob-
servar, des d'un equilibri ens les cultures, les conductes de l'estrany, i en certa mesura podria
fins a arribar a possibilitar una política de discriminació positiva (si no fos perquè permetre
això suposaria un risc per als nostres valors).

La notorietat i l'alarma social han aconsellat la imposició d'una regla de conducta a
l'Imam de Fuengirola, condemnat a una pena de presó que en un altre cas probablement tan
sols hagués estat susceptible d'una condemna condicional sense obligacions. La decisió va ser
molt justa, i la mesura va estar individualitzada al cas. En primer lloc, i sobretot, perquè sens
dubte el masclisme de les seves opinions mereixia rebre una educació sobre la igualtat dels
sexes en lloc d'un perdó judicial sense més. Però el fet diferencial de la seva condició religiosa
també marca políticament les conseqüències de la MPA imposada. Aquella alarma social
venia abonada per la percepció que es té erròniament d'una determinada religió, percepció
que sens dubte estigmatitza, i per tant, constitueix un factor d'exclusió per a un col·lectiu vul-
nerable com és el dels estrangers musulmans. Ja hem dit que preservar els valors del nostre
model social enfront de les opinions que es pretenen dogmes religiosos és molt convenient.
No obstant això, estem acostumats que es llancin anatemes des de qualsevol altra religió, o
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ideologia, de major arrelament occidental, opinions que, no obstant això, igualment posen en
perill béns jurídics com la salut —profilaxi de la SIDA, transfusió de sang— o la pau i la segu-
retat. No és molt probable que se'ls apliqui una MPA per educar-los en els valors constitucio-
nals abans de tornar a expressar el seu discurs, segurament perquè representen a col·lectius
gens vulnerables.

El govern dels jutges

La MPA imposada a l'Imam responia a un criteri de política criminal. A la societat del risc la
tendència és reclamar un major govern dels jutges, tant en els àmbits internacionals (CPI),
autonòmics i veïnals (justícia de barri), com, si es pogués, fins al nucli mateix de la intimitat
de la persona (conviccions culturals, relacions de parella). Res de nou, ja que el treball social
ve condicionat des de sempre per decisions polítiques i l'execució de les MPA respon essen-
cialment al control administratiu que marquen les directives dels poders públics. Però és
temps de procurar un punt d'equilibri perquè la inclusió social dels infractors no trenqui el
principi d'igualtat ni les garanties del ciutadà lliure. Mentre l'alarma social continuï necessi-
tant de legislacions precipitades, amb els seus tràmits i burocràcies atrapades entre els dife-
rents ordres jurídics, l'equilibri només vindrà donat per un adequat control judicial; és a dir,
per un bon govern dels jutges que distingeixi en cada cas entre les variables del món polític i
el caràcter fonamental dels drets de la persona.

Aportació de Joan Queralt 

El nostre Dret penal, fins i tot des de 1995, és parc en mesures alternatives a la presó, si per tal
entenem aquells procediments que eviten entrar a la presó al culpable d'una infracció penal
sense detriment de la prevenció general.

En efecte, les penes que s'imposen a delinqüents primaris que no superin els dos anys
poden (i) veure suspesa la seva execució, amb o sense submissió a regles de conducta, i (ii)
veure substituïda la seva execució per multa o treballs en benefici de la comunitat.
Excepcionalment, al ciutadà estranger resident il·legalment a Espanya se li substituirà la seva
pena de presó inferior a sis anys per la d'expulsió del territori espanyol.

Aquesta curta regulació, a més, s'aplica de manera rutinària amb poca precisió político-cri-
minal, menyspreant l'efecte preventiu-especial de la pena i amb poques referències a la víctima,
quan això fos menester.

Aquesta pobresa de mesures alternatives a la presó té diverses causes. En primer terme, el
CP-95 va derogar l'arrest domiciliari; la reforma operada en virtut de la LO 15/2003 ha supri-
mit l'arrest de cap de setmana i ha introduït la pena de localització permanent. Així, d'entrada,
hi ha menys penes que puguin servir de substitutives de la pena curta i/o mitjana privativa de lli-
bertat.

Això resulta políticament i criminalment molt insatisfactori; en efecte, atesa la fase d'exe-
cució de la pena en què ens trobem —i la suspensió o substitució és una manera d'execució,
atès que extingeix la sanció—, fase que requereix una atenció preponderant de la personalitat
del delinqüent relegant la gravetat del fet —això ja ha desencadenat la resposta penal—, les
modalitats d'execució per substitució no han de ser únicament les dues que s'exposen a la llei
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—imitades als treballs en benefici de la comunitat en els casos de violència de gènere, domès-
tica i assistencial—; res no s'oposa que es recuperessin les mesures derogades, siguin o no al
seu torn penes principals.

Idèntica sort ha de córrer la regulació de la suspensió de l'execució; en ser aquesta alter-
nativa fins i tot més radical que la prevista amb anterioritat, la referència al compliment de
determinades regles de conducta queda summament vaporosa i, vista la realitat, els tribunals
no solen acudir a elles, davant tanta indefinició i l'absència de mitjans reals d'aplicació i con-
trol de la seva execució.

Tant la substitució de penes com la suspensió de la seva execució —al marge d'establir
lapses més dilatats d'aplicació i de poder ser aplicables a penes privatives de drets— han de
comptar amb major elenc de mesures alternatives i deu recórrer-se en molta major mesura a la
imposició —després d'una deguda ponderació de la personalitat i possibilitats del subjecte—
de regles de conductes reals i efectives. Cal pensar que pot ser molt més adequat per a un infrac-
tor de trànsit la imposició d'assistència durant 52 caps de setmana a un centre de rehabilitació
de traumàtics que el seu ingrés a la presó sigui quin sigui el període.

No obstant això, sense l'adequada institucionalització d'aquestes mesures, el que comprèn
personal socioterapèutic, de seguiment, centres de tal índole i el pressupost adequat, l'alternati-
va a la pena de presó serà ínfima i només mostra de bona voluntat de qui es dediqui a això.

***

Després de les aportacions, Josep M. Pijuan torna a centrar el tema per conduir la part final
del debat demanant als participants una major concreció de les propostes en aquest últim
tram amb vista a possibles conclusions. Inicia el torn d'intervencions, resumint diverses de les
aportacions, en línia de propostes:

— La conveniència de canvi de concepte i/o terminologia de les “Mesures Penals
Alternatives” per a la seva major comprensió i acceptació per part de la societat

— Intentar “deslocalitzar” les MPA perquè no pivotin entorn de la pena de presó
— l'ampliació de la pena de presó fins a la pena menys greu, és a dir, fins a 3 anys, i la

possibilitat de suspensió,
— eliminar la barrera de la primarietat i l'habitualitat delictiva i substituir-la per un

pronòstic favorable de no perillositat,
— el principi d'oportunitat quant a l'aplicació de les Mesures Penals Alternatives,
— la generalització d'una major intervenció social; potser no en delinqüents primaris,

però en el cas de reincidents s'imposin normes de conducta, és a dir, es generalitzi
una intervenció social

— l'ampliació de la pena de presó de preceptiva substitució fins als 6 mesos com era
abans de la reforma de novembre del 2003,

— la possibilitat de les penes combinades, és a dir, d'introduir un sistema mixt de com-
pliment de part de pena i part de suspensió.”

JOSÉ Mª MENA: Es manifesta d'acord en el que s'ha dit i ho sustenta en la seva perspectiva
prou acreditada al llarg dels anys. Planteja la necessitat que tot el que es proposi no vagi a
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ser útil principalment per a determinat tipus de delinqüents als quals l'aplicació del tercer
grau els pugui suposar un determinat afavoriment immerescut…” i qualsevol altre tipus
d'alternativa a l'efectiu compliment d'una presó que sigui proporcionalment retributiva,
li signifiqui un benefici no merescut”. Es refereix a determinats tipus de delinqüents de
coll blanc. “Com que tenim experiència concreta de supòsits que aquests beneficis nas-
cuts amb la millor de les bones voluntats per a un altre tipus de delinqüència, finalment
només o gairebé exclusivament s'utilitza per a aquest tipus de delinqüents, m'agradaria
que tot el que finalment es redacti no pugui ser després tornat en contra nostra, o no ens
obligui a, quan fem les justes crítiques a reformes inoportunes, ser contradictoris amb el
que ara anem a dir portats per la nostra bona voluntat vers aquest sector de delinqüència
relativament marginal a la qual li fa falta que li donem una atenció de benevolència i de
reinserció que els altres no es mereixen. No sigui que qui estigui degudament instal·lat a
la societat, i per tant no necessita cap esforç complementari de normalització social per-
què està degudament normalitzat, es beneficiï de tots aquests cursos d'exclusió del dret
penal”. Afirma que la societat necessita el dret penal i que aquest hi ha de ser retributiu i
reintegrador i que en això no hi ha contradicció constitucional “No vull que sembli que
estic abocant un gerro d'aigua freda en la reflexió de tot el dia, però vull que tot el món
sàpiga que després passa el que passa i que al final, si arriba el moment de la crítica,
cadascun ens posarem en el punt on ens sembla que la nostra exigència personal ens ha
de col·locar”.

JOSEP M. PIJUAN: Afegeix que es tracta de buscar el punt d'equilibri entre les dues funcions
de la pena: la prevenció especial i la general “…estem parlant molt de prevenció especial
quan no hem d'oblidar que el sentit de pena també inclou la prevenció general”.

LADISLAO ROIG: Resumeix altres temes que també s'han exposat durant la jornada:
1r: El convenciment social sobre la idoneïtat de les MPA. És un tema capital en el

qual es mostra pessimista per considerar que en aquests temes no es coincideix amb la
preocupació real de la societat i per la seva idea dominant de càstig al delinqüent; cal
convèncer la societat que les MPA no comporten impunitat sinó també càstig, i que són
beneficioses per a la societat. “…perquè hi ha una sensació d'impunitat quan s'aplica a
algú les mesures alternatives: són càstig i són beneficioses. Mentre no aconseguim que la
societat en el seu conjunt cregui en les mesures alternatives, qualsevol cosa que nosaltres
puguem proposar o realitzar crec que condueixen directament al fracàs. Potser sóc molt
pessimista i demano perdó per aquest pessimisme però és el que em temo que veig en el
món que m'envolta…i perquè malauradament cada vegada s'estan penalitzant més con-
ductes”.

2n. Sobre les penes curtes de presó, fer referència a la responsabilitat penal subsidià-
ria en cas d'impagament. ”que és el mètode pel qual s'estan complint a dia d'avui les penes
curtes més curtes, i al final resulta que un senyor per una determinada multa que no es
cobra va a la presó a complir 5 dies, la famosa quota-multa…”

3r: El principi d'oportunitat, “un tema que em preocupa des de fa molt de temps, que
em sembla molt bé treure’l, però també em sembla un tema tremendament debatible”.
Mostra la seva discrepància amb José Mª Mena, en el sentit que, encara reconeixent que és
veritat el que diu que qualsevol mena de garantia que es produeix a favor del delinqüent
qui més es beneficia és precisament el delinqüent al qual menys ens agradaria que s'apli-
qués la garantia, però “per aquesta regla de tres mai aniríem a fer res… Jo sóc partidari
que es reguli el principi d'oportunitat, però que es reguli, no que s'apliqui segons una
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determinada forma o segons una altra; que es reguli per tot, no solament per a les penes
alternatives. I aquí entraríem en un tema tremendament conflictiu…”Que consti que
estic d'acord en el principi d'oportunitat, però probablement no estaria d'acord si
comencem a parlar sobre de com s'aplica aquest principi d'oportunitat”.

JAUME MARTÍN: Fa una distinció entre el concepte d'estricta legalitat i de mera legalitat,
seguint la terminologia del jurista Luigi Ferrajoli, quant a certes actuacions de la policia i
afegeix que mai s’ha d’actuar d'aquesta manera ni tampoc en el treball social. “Al treball
social dins de la Justícia, els professionals han de tenir formació jurídica, també ser molt
respectuosos amb les garanties i amb els drets de les persones a les quals atenen”.

JOSEP M. PIJUAN: Tornant al tema del convenciment social, planteja la conveniència de realit-
zar propostes sobre com es pot fer arribar a la societat aquest missatge que les MPA són
una veritable pena, que serveix per a la reinserció social. “Hi ha alguna cosa que en certa
forma no comparteixo: al ciutadà no l’interessa si empresonen a qui li ha robat el seu
cotxe, el que vol és que no li robin el cotxe”. Argumenta que al ciutadà se’l pot convèncer
amb exemples com el de l'experiència d'Arenys “que per efecte d'una intervenció social
que es desenvolupa conjuntament amb la fiscalia, el Departament de Justícia, el jutge, etc.,
s'està arribant a eliminar una reincidència en un delicte de tanta transcendència i alarma
social com són els accidents de circulació derivats de conducció etílica”.

LADISLAO ROIG: Es mostra d'acord, però expressa els seus dubtes respecte al tema “…jo sóc
fiscal i en els últims tres mesos he llegit infinitat de notícies sobre fets delictius a
Catalunya i no coneixia l'experiència d'Arenys. Aquest és el buit que cal omplir”.

JOSÉ Mª MENA: Amb referència a la intervenció de Ladislao Roig sobre el principi d'oportu-
nitat aporta unes matisacions:

”Hi ha dos tipus d'innovacions en la justícia penal que tenen una doble característica i
que té certes dimensions contradictòries: una és les anomenades mesures alternatives a la
pena de presó i una altra diferent determinades funcions del Ministeri Fiscal entre les quals
està el principi d'oportunitat. En els dos supòsits el plantejament teòric, per tant del que és
aparent, és que són innovacions en benefici del servei públic per millorar el servei de la jus-
tícia. I en la pràctica s'utilitzen bàsicament per alleugerir aquest servei de la justícia. Si en el
principi d'oportunitat —i el mateix en les mesures alternatives— l'objectiu bàsic és fer
quelcom més barat, més còmode, per treure'ns el paper de sobre, estem arraconant el que
és essencial del plantejament: el millor servei de la justícia, el millor tractament al ciutadà, al
ciutadà víctima i al ciutadà autor. De la mateixa manera, el principi d'oportunitat ha de ser
valorat no com una manera de treure treball als jutjats, sinó com una manera de prestar bé
el servei. I per això, com tots sabeu, hi ha dues maneres de principi d'oportunitat: un prin-
cipi d'oportunitat, diguem, salvatge, que dóna llibertat als fiscals per acusar quan els va bé.
Això, unit a una estructura jeràrquica i a una designació de la cúspide de la jerarquia pel
curs polític, significa l'arbitrarietat absoluta per a la impunitat dels beneficis amb la proxi-
mitat del poder polític. Per dir-ho clarament i breument: això no és desitjable en cap
estructura democràtica i ha de ser rebutjat. El sistema alemany és un sistema que han con-
vingut anomenar “d'oportunitat reglada”, i hi ha uns articles de la seva llei processal on diu
en quins casos el fiscal no acusarà, però no acusarà perquè faran una altra cosa diferent, i
l'altra cosa diferent són aquestes mesures”. En aquest sentit José M.ª Mena finalitza la seva
intervenció recomanant alguns manuals existents informen sobre el tema.

RAMON PARÉS: Expressa estar d'acord amb la proposta de l'elevació a 3 anys del supòsit de
suspensió; ”la Llei 11, en l'àmbit de drogodependents eleva de 3 a 5, per tant em sembla
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molt ajustat”. En defensa d'aquesta proposta afegeix: “hi ha la indicació per a la franja de
2 a 3 anys que es plantejarà al penat algun tipus d'exigència suplementària, sigui repara-
ció a la víctima o algun tipus d'obligació més. Al drogodependent se l'obliga que deixi la
droga, que no és poc…i en aquest nivell de 2 a 3 anys, per a una millor defensa d'aquesta
proposta, plantejar algun tipus d'obligació més a aquest grup de 2 a 3 anys.

Aborda un segona qüestió: “Hem parlat de modificació legislativa, però també de la
importància que en l'efectiva aplicació de mesures alternatives té l'organització judicial,
el suport de l'Administració pública i de les entitats privades, i no sé si seria objecte d'al-
gun tipus de proposta, però crec també que l'experiència a Catalunya ens ha demostrat
que les mesures alternatives han funcionat bé quan ha existit una proximitat entre jutges,
tècnics i fiscals i en aquest sentit em sembla important que en aquest futur que tots desit-
jaríem, la nostra organització judicial-administrativa establís, amb una certa proximitat
al jutge o fiscal, l'existència d'una figura de tècnic assessor, perquè en definitiva jo crec
que no hem de demanar als jutges i fiscals que valorin el risc, quin és el risc assumible,
quin és el risc de la situació de cada individu i si aquest risc és assumible o no des d'una
opció alternativa”.

Per finalitzar aquesta intervenció R. Parés manifesta que no tots els casos són ade-
quats per a mesures alternatives;”…si volem que funcionin hem de ser selectius, hi ha
d'haver una certa selecció dels penats que accedeixen a elles. Encara que, per descomptat,
dins de l'execució penal, jo crec que el tractament que cal donar ha de ser d'igualtat entre
tots els penats”.

JOSEP M. PIJUAN: Intervé per recordar que entre els temes de reflexió que s'han plantejat
també hi ha el de l'aportació de l'informe social, amb caràcter preceptiu a les actuacions,
“…perquè va ser precisament això el que fa ja uns 22 anys va motivar l'inici d'aquesta
aproximació entre el món judicial, els fiscals i els treballadors socials”.

TERESA MILLÁN: Intervé per manifestar el seu acord amb el que ha exposat R. Parés i també
amb les plantejaments que s'han exposat per incidir sobre la societat “cal fer entendre que
l'aplicació d'una possible mesura penal alternativa no és deixar en el buit la possibilitat de
cobrir aquella pena que li ha estat imposada a la persona”. En relació amb l'experiència
d'Arenys, afegeix que el que s'està aconseguint molt clarament, a curt termini, és el treball
conjunt que s'està realitzant, que és molt important, i que a la vegada posa de relleu la
figura del professional social, del delegat judicial. “Aquest professional social no és sim-
plement una persona formada en l'àmbit social, sinó també en l'àmbit jurídic; ha de dis-
posar dels elements adequats per realitzar el seu paper d'intermediari. A això es referia
aquest matí Pius Fransoy, quan parlava de la intermediació entre el mateix centre de trac-
tament i l'estament jurídic”.

Ressalta que el fet que en els casos que és preceptiu hi hagi una obligació, i per tant
una intervenció social; això contribueix a treballar sobre la causa que està generant
aquesta actuació penal, és a dir, el fet delictiu. “Jo crec que és aquí per on podem actuar
en relació amb la societat civil. Si fem entendre que treballem sobre les causes que gene-
ren aquests fets delictius, a través d'aquestes obligacions que estem imposant, aquestes
Mesures Penals Alternatives amb obligacions, crec que és més fàcil que s'entengui el nos-
tre propòsit, perquè estem d'alguna manera evitant la reincidència delictiva”.

ISABEL PRADOS: En la mateixa línia que Teresa Millán, es reafirma en la conveniència de “for-
mar més a la societat pel que fa al que són les MPA i que a la llarga vindran a oferir uns
bons resultats quant a la prevenció de la delinqüència i de les situacions d'inseguretat ciu-
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tadana”. Des del punt de vista dels professionals del treball social presents en el debat,
agrega que és imprescindible, perquè la societat civil entengui el tema, el paper que hi
juga la classe política, perquè avui sembla que en campanya electoral ningú s'atreveix a
dir que s'han de reduir els ingressos a la presó. Hauria d’haver una política valenta en el
sentit de “no anem a dir el que la gent vol sentir sinó el que es necessita dir i el que la gent
necessita”. Afegeix que existeixen els mitjans per projectar aquesta idea i esmenta alguns
exemples que demostren que és possible sensibilitzar la societat sobre temes que l'Opinió
Pública en principi desconeix. “Però…qui s'atreveix a dir públicament i de manera clara
que és millor per a la societat el tracte dels delinqüents fora de la presó?”.

CARLES GÓMEZ: “S'ha al·ludit diverses vegades a la necessitat que hagi un canvi cultural en
els mateixos jutges perquè l'aplicació d'aquest tipus de mesura, sigui possible”. A conti-
nuació relata una experiència personal en relació amb la rehabilitació de drogodepen-
dents:

“Fa molts anys, quan jo era jutge d'instrucció, vaig visitar un centre del Projecte
“Home”, que està al terme municipal de Llucmajor. Crec que Ladislao Roig i Rosa
Cosmelli també hi eren. Allà el tractament es basa a expressar contínuament en quina
situació d'ànim es troba un i verbalitzar molt els sentiments, de tal manera que els nois i
les noies que estan en aquest Projecte Home tenen una capacitat sorprenent d'expressar-
se, molt millor, probablement, que nosaltres, i per descomptat ells t’expliquen la seva
experiència d'una manera que et deixa totalment desarmat. I en aquella reunió que tení-
em amb ells, una de les noies se li va ocórrer preguntar als visitants, a nosaltres “i vosal-
tres, per què heu vingut aquí?”. I és clar, això em va fer pensar “per què he vingut aquí?” i
jo recordo que li vaig contestar, després de pensar-ho, perquè evidentment no ho havia
pensat. Vaig dir: “doncs mira, he vingut aquí perquè necessitava creure que és possible la
rehabilitació d'un drogoaddicte". Bé, doncs crec que amb les Mesures Penals Alternatives
passa una mica el mateix; els jutges necessitem creure que són possibles. I això es pot
aconseguir, evidentment, de moltes maneres”.

Com a proposta, Carlos Gómez planteja que s’organitzin seminaris o reunions com la
que s'està celebrant, en la línia que insinuava el conseller J.M. Vallès, amb persones que no
estiguin per endavant convençudes i amb els jutges d'instrucció i jutges penals i magis-
trats d'audiència, que són els que van a aplicar aquesta pena. “Però que es faci amb una
estructura no molt diferent d'aquesta, amb delegats d'execució de pena, autoritats peni-
tenciàries i jutges que ja tenen una certa experiència, on, si pot ser, es puguin també
exposar alguns resultats. Però de totes maneres, jo reconec que és molt difícil encara
exposar ja uns resultats”. Ressalta la importància que pot tenir per als jutges adonar-se
que hi ha un compromís personal,”…que hi ha un grup de persones que estan disposades
a dur a terme això, que hi ha realment una vocació per les mesures. Crec que proporcio-
narà molta seguretat als jutges i que si ho fem es veurà un canvi. Per això hi ha diverses
vies, una és senzillament organitzar la reunió i una altra és fer propostes; hi ha plans de
formació descentralitzada que segons la meva opinió serien gairebé els més adequats”.
Afegeix que com que de moment s'està fent referència bàsicament a Catalunya i Balears,
seria desitjable incloure dins del pla descentralitzat de formació una activitat que consis-
teixi en una reunió sobre les Mesures Penals Alternatives.

PIUS FRANSOY: Intervé per cridar l'atenció que en el cas que tots els jutges apliquessin les
MPA això superaria les possibilitats d'intervenció “…no vull llançar un gerro d'aigua
freda però la veritat és que si ara tots els jutges comencessin a posar Mesures Penals

117Prospectiva de les MPA a Espanya

Document Català  13/7/05  16:02  Página 117



Alternatives ens ofegaríem. I l'únic que no hauria de fer-se és ofegar-se. Ho dic perquè
nosaltres també hem de ser realistes i és que l'aplicació de les mesures només podrà fer-se
a través d'una organització gairebé perfecta.”

Manifesta que a l'Administració responsable de l'execució de les MPA se li demana
que sigui perfecta, més que a la presó, i que qualsevol error es paga car. Per il·lustrar
aquest argument exposa com a exemple la repercussió que pot tenir a la premsa casos de
violència de gènere en la qual un maltractador al qual se li estigui aplicant una mesura de
control assassina una dona. Per contra no apareix a la premsa els nombrosos casos que,
gràcies a aquest control amb MPA, s'evita el maltractament. Això representa un problema
amb el qual cal lluitar, perquè els mitjans de comunicació responen a un determinat sen-
timent d'inseguretat, però que no respon a la realitat. “Hem de baixar a la realitat… jo
crec més en començar bé, en fer les coses ben fetes i anar estenent a poc a poc… per anar
aposentant les coses.” I afegeix que no tot consisteix a augmentar considerablement els
pressupostos destinats a les MPA, que el tema és molt més complex, però el que està ben
clar és que cal avançar per no perdre el tren.

VIRGILIO VALERO: Arran del que s’ha exposat en diverses intervencions, aborda el problema
de la transmissió de l'eficàcia de les MPA a través dels mitjans de comunicació i en aquest
sentit exposa i argumenta el seu punt de vista sobre la qüestió:

“Jo volia tan sols fer una breu intervenció després d'escoltar la preocupació que hi ha
a transmetre —o a buscar solucions— perquè la societat cregui en les mesures alternati-
ves. Crec que és bastant difícil com podem imaginar… I dic bastant difícil perquè real-
ment els mitjans de comunicació en general tenen bastant poc interès en aquest tema; el
que veiem tots els dies en els mitjans de comunicació són un altre tipus de qüestions que
preocupen més, no? I, per descomptat, ja sabeu, el que apareix són temes sobre terroris-
me, sobre delinqüència domèstica o de maltractament domèstic, però no al nivell que
hem escoltat aquí, sinó a un nivell ja de gravetat suficient, de comissió de delictes greus
pels qual s'ingressa a la presó.”

“Jo sóc bastant pessimista en aquesta transmissió a la societat a través dels mitjans de
comunicació de la nostra preocupació a nivell professional, o a nivell institucional, en
aquest camp. Més aviat crec que cal treballar des de totes les instàncies, des d'aquesta
multidisciplinarietat que construïm, per exemple, en aquest tipus de reunió. Jo crec que
és important treballar aquí; també transmetre a la societat, però el que estic veient és que
hi ha un excessiu esforç per intentar que els mitjans de comunicació difonguin notícies
positives en aquest sentit. I n'hi ha; és que els estudis empírics demostren que les Mesures
Penals Alternatives són eficaces. Ara bé, en aquesta transmissió que anem a fer, nosaltres
hem de dir “anem a veure: de totes les persones que ingressen a la presó o que són con-
demnades a penes privatives de llibertat no totes són persones susceptibles d'aplicació
d'una mesura alternativa, però sí efectivament necessitem aquestes mesures alternatives
perquè hi ha perfils de persones que no han d'entrar a la presó i que hem de tenir aques-
ta alternativa perquè està demostrat que amb elles es recupera a persones, és a dir que a
aquestes persones les anem a reintegrar millor aplicant un tipus de mesura que no sigui
la privació de llibertat".

“Les mesures contra el maltractament domèstic que es poden estar aplicant són llo-
ables en el seu propòsit d’impedir la continuació del maltractament, però jo crec que
hem de ser conscients que els agressors per maltractament domèstic i també els agres-
sors sexuals en general, estudiats ja, només amb mesures formatives no es normalitzen;
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vull dir que la intervenció amb aquest tipus d'agressors ha de ser una intervenció quali-
ficada, dura, llarga, difícil i no assumible en un percentatge important dels agressors
que no assumeixen tenir el perfil de maltractador típic… I quan una persona no assu-
meix que té aquest problema, és molt difícil convèncer-lo perquè entri dins un progra-
ma de tractament. Estic parlant d'un programa de tractament on cal enfrontar-lo amb
la seva pròpia realitat, cal enfrontar-lo amb distorsions cognitives, cal educar-lo en una
sèrie de valors d'igualtat d'home i dona…, és a dir, això no s'aconsegueix amb una reco-
manació, amb una assistència a un curs, com pot ser un curs d'educació, de formació
viària, per exemple, per a un conductor que infringeix les normes. Per això fa falta
muntar programes, i aquests programes a la societat que tenim no existeixen, cal crear-
los. Dins de presó tampoc no existien i els estem creant. Però insisteixo que amb deter-
minats tipus de perfils delinqüencials no hi entren les mesures alternatives; hi cap el
tractament o les mesures alternatives amb tractament. Perquè existeix la convicció que
un percentatge important de persones es recuperen quan hi ha intervenció amb aquests
tractaments. Hi ha estudis que diuen que en aquest tipus de delinqüents, hi ha una bai-
xada important quant al seu índex de reincidència o el seu pronòstic de reincidència,
que disminueix en major mesura quan són tractats que quan no són tractats; per tant,
cal creure en això”.

“En resum, jo crec que aquesta transmissió a la societat és bastant complicada.
Caldria fer un canvi molt important en el que veiem tots els dies en els mitjans de comu-
nicació. La preocupació dels mitjans de comunicació es decanta per un maltracte habi-
tual i constant dels valors de les persones i de tot el que s'exposa en aquestes finestres
públiques, i a la majoria de ciutadans no els importa que hagi una mesura alternativa, no
els importa a aquells que no coneixen el tema i que no van més enllà mentre el problema
no els afecti directament o indirectamement.

JAUME MARTÍN: En la mateixa línia, insisteix en la necessitat que s'incideixi públicament
sobre les mesures penals alternatives a través dels mitjans de comunicació; el problema
està en com fer-ho. Suggereix la narració d'històries personals com un mitjà idoni…” que
per regla general és com millor funciona,…el que a la gent l’interessa. No es pot parlar en
termes abstractes de les alternatives, hem de referir-nos a un cas concret”.

JOSÉ Mª. MENA: Canviant de tema, es refereix concretament a les experiències que a
Catalunya s'estan desenvolupant: “La proposta concreta de la Fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya ha estat, d'acord amb Albert Batlle i Pius Fransoy, anar
avançant molt a poc a poc, sense córrer el risc d'abraçar més del que no podem abastar. I
llavors la meva proposta és que cada vegada que anem a ampliar una experiència, com ja
anem a fer a Manresa partint de la que ja hem iniciat a Arenys, que, abans de començar,
se celebri un encontre concret només amb els jutges i fiscals del lloc…I que anem allà tots
els que faci falta —jo m’ofereixo a anar on sigui a participar almenys en relació amb els
fiscals— per tractar de convèncer-los que en un any d'inici de l'experiència, com per
exemple a Manresa, aquesta serà un èxit”.

ROSA COSMELLI: Exposa la seva proposta concreta, apuntada per Josep M. Pijuan, que hagi
un informe social preceptiu abans que el jutge atorgui la mesura, una mesura amb segui-
ment. “En les executòries que jo he vist, quan hi ha una suspensió de condemna amb
seguiment, només apareix un informe social quan passa alguna cosa negativa. Si tot va be
no ens en diuen res. Potser seria una forma de convèncer els jutges que algunes mesures
funcionen si s'informa quan això succeeix…, és una mesura molt senzilla i pragmàtica”. A
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la matisació que fa Pius Fransoy que a Catalunya és preceptiu que cada tres mesos s'infor-
mi, Rosa Cosmelli ho valora positivament i proposa que aquesta pràctica hauria d'esten-
dre's.

MARCELO AEBI: Insisteix en la necessitat de l'avaluació: “Una forma que el missatge es trans-
meti a la societat és que hi hagi avaluacions de qualitat ben fetes. És el que exigeix la
comunitat científica i tecnològica en aquest moment i el problema és que no hi ha grups
de control; el que vam fer a Suïssa és una excepció, però en general no hi ha un grup de
control. Però crec que si es demostra que hi ha un seguiment, una anàlisi de costos, ava-
luacions de qualitat, això també forma part d'un missatge que pot transmetre's. Passa que
exigeix invertir i exigeix que qui faci l'avaluació ho faci de manera totalment objectiva”.

Amb aquesta última intervenció, Josep M. Pijuan, dóna per finalitzat el debat.
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Obre la sessió Montserrat Comas, vocal del Consell General del Poder Judicial que va donant
la paraula als diferents membres de la mesa.

Francesc Casares, Secretari general de la Junta Directiva de l’IReS

Després de saludar els presents, Francesc Casares agraeix, en nom de l’IReS, les seves interes-
sants aportacions a la reunió. Expressa diverses reaccions que li ha suscitat el debat: “…no
veig que haguem de sortir d'aquí amb cap impressió dolenta; és veritat que tot es mesura d'a-
cord amb la famosa rasadora del got mig ple o mig buit. Per a mi el got està mig ple i està mig
ple i ho puc dir perquè el que us parla va oblidar l'exercici i el dret penal fa almenys 30 anys,
però recorda el que era el dret penal en aquella època, en la qual el dret penal —em refereixo
sobretot al que era l'exercici davant el famós Tribunal de l'Ordre Públic— doncs era un dret
que exercien els jutges i els magistrats a cops de destral. Així es despatxaven els assumptes en
aquella època. Aleshores escoltant-vos a tots vosaltres —jutges, fiscals, professors— un té la
intuïció, el convenciment que s'ha substituït la destral pel bisturí. És tan delicat tot el que
tracteu i la forma com ho tracteu, que a molts de nosaltres, els qui estem en aquesta situació,
per descomptat, ens sembla que és quelcom sorprenent. D'aquí la sensació que el got, per a
mi, està almenys mig ple.

“Des de l’IRES, i parlo ara en representació de l'entitat que ha convocat aquesta jornada,
vull dir que efectivament us estem molt agraïts, no solament perquè hem tingut l'ocasió i l'o-
portunitat de comprovar quin és el sentit del que fem i els problemes que tenim, sinó perquè
sobretot ens reconforteu en la tasca que estem fent. Penseu que les nostres preocupacions del
dia a dia ens impedeixen moltes vegades veure els objectius pels quals treballem i en aquest
sentit aquesta jornada ens ha servit molt. I bàsicament per entendre que coincidim en dues
coses: una, en una concepció de la societat a la qual volem pertànyer i pertanyem, i una altra,
en una concepció de la persona; de la societat perquè volem que aquesta societat s'adapti  
—crec que no s'ha inventat res millor— als valors de la Revolució Francesa de llibertat, igual-
tat i fraternitat. Volem la llibertat per a la societat, és a dir, que visqui lliure de qualsevol preo-
cupació, por o perill, i volem la llibertat també per al que s'aparta d'aquesta societat. Per tant
coincidim també en la concepció de la persona, mentre que l'home per a l'home és sagrat. I
crec en aquesta condició de sagrat, en el sentit que pot entendre'l qualsevol filosofia, i des de
l'ateu i l'agnòstic fins al creient. I aquí és on estem convençuts que la persona humana és
sagrada, per tant és inviolable en el seu centre autèntic de persona. Per això estem en contra
de la pena de mort i per això estem en contra també de la presó quan no està justificada”.

F. Casares argumenta a continuació que la societat desconeix el que significa la presó i en
aquest sentit al·ludeix als qui demanen que els delinqüents vagin més a la presó. “…jo sempre
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penso que, a títol res més d'exercici, convindria que molts passessin una setmana a la presó,
com qui va a un sanatori o a un hotel, i que sabessin què és sentir el cop del rasclet una, dos,
tres vegades darrere de la teva esquena, i entrar i sentir l'espetec de quan et xapen a la cel·la…
i totes aquestes coses que, clar, només se saben si s'ha estat dins. Llavors, la gent hauria de
tenir aquesta sensació que la presó, fins i tot encara que calgui moltes vegades, malaurada-
ment i indispensablement, atenta contra aquest nucli sagrat de la persona humana. Bé, he dit
totes aquestes coses que jo no sé si hauria d'haver dit en aquest moment, perquè la meva fun-
ció de secretari és parlar en nom de la Junta i agrair-vos efectivament l'aportació que heu fet.
I reiterar que ha estat molt interessant per avançar en el sentit que ens proposàvem, és a dir,
aprofundir i obrir un debat. Això s'ha fet i estem segurs que podem obtenir un resultat profi-
tós de tot el que s'ha dit”.

Res més, només acabar acomiadant-nos de tots vosaltres en la nostra llengua pròpia. Jo
crec que és una deferència per als qui la compartiu i també per als qui no la compartiu. Per
tant, moltes gràcies i fins a una altre.*

Virgilio Valero, Sotsdirector general de Tractament i Gestió Penitenciària 
de la Direcció General d'Institucions Penitenciàries. Ministeri de l'Interior

Expressa el seu agraïment a l’IReS, “per l'atenció i la rebuda que ens dispensen, en nom de la
institució a la qual represento i per descomptat personalment estic molt agraït per estar amb
tots vosaltres compartint un tema de molt interès per a mi, per a la institució i, per descomp-
tat de molt interès, entenc jo, per a la resta de ciutadans”.

“Ja he explicat que no sóc optimista quant a la transmissió a la ciutadania d'aquesta
necessitat d'incrementar solucions alternatives a la pena privativa de llibertat, no sóc optimis-
ta; no vull dir que sigui contrari, cal intentar-ho, cal transmetre-ho en la mesura que puguem,
però crec més en aquest tipus de reunions quan hi ha quantitat de professionals de diferents
disciplines que ens reunim aquí i que ens portem una part important d'allò que s’ha dit per
poder aplicar en els nostres respectius camps d'actuació o per poder intentar promoure i
estendre en els nostres entorns professionals o de ciutadà comú, una creença positiva que la
presó no ho soluciona tot, que hi ha persones que poden complir aquella infracció a la convi-
vència en un altre context, amb un altre tipus de mesures. I això és el que crec fonamental-
ment, que per aquest camí es pot aconseguir bastants més èxits que amb l'excessiva crimina-
lització”.

Albert Batlle, Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Després de reiterar l'agraïment a l’IReS “no solament per la invitació sinó pel treball que ens
ha congregat aquí i pel fet d'haver suscitat un debat important, sobretot en un element estra-
tègic al camp de l'execució penal com és el tema de les Mesures Penals Alternatives”.

Al·ludint a allò que ha expressat a la sessió inaugural Josep M. Pijuan sobre la percepció
ciutadana que hi ha al voltant del fet delictiu, assenyala que “aquesta percepció ciutadana 

* Text original en català.
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—abans es recordava— ha influït també molt en la classe política, que s'ha convertit d'ideal
configurador de l'opinió pública en mer portaveu d'aquesta opinió. Suposo que s'ha dit en
algun moment d'aquesta jornada; però hem de recordar l'escàndol que suposa que un Codi
penal tan jove com el nostre hagi experimentat al llarg dels seus dels seus 8 anys de vigència ni
més ni menys que 17 modificacions les quals tendeixen totes, fonamentalment, a l'enduri-
ment de les penes. Però malgrat això jo crec que aquest encontre no és un encontre en les
catacumbes, jo crec que és un encontre viu i que invita, per descomptat, a l'optimisme.

“Voldria significar diverses raons que crec inviten a l'optimisme. La primera perquè el
debat és al carrer… almenys en el nostre carrer… d'una forma clara en l'àmbit dels operadors
que intervenim en el procés penal, en l'àmbit de la judicatura, de la fiscalia, de l'Admi-
nistració penitenciària, de les entitats col·laboradores, de les organitzacions del voluntariat,
també de la doctrina. Un segon element és que el tema d'aquest debat té —permeteu-me el
cinisme— un component economicista que permet que ara per primera vegada es comenci a
vendre bé”.

“Amb tota seguretat, la història del sistema penal és la història d'un fracàs. Parlava
Francesc Casares del got mig ple… ara em refereixo a la contrapartida que és el got mig buit
sobre el sistema que tenim: segons els estudis més recents de què disposem, pel que fa a
Catalunya el 37% de les persones que surten de la presó tornen a delinquir. Per tant estem en
una història d'un cert fracàs o d'un fracàs cert. Evidentment no hem de renunciar –no ho
farem de cap manera- a continuar treballant a sensibilitzar l'opinió pública respecte al princi-
pi d'intervenció mínima del sistema penal i dels principis de reeducació i ressocialització que
ens marca la Constitució. Però és evident que al costat de la insostenibilitat social del sistema
penitenciari cal mostrar també la insostenibilitat des del punt de vista econòmic. El Conseller
s'ha referit aquest matí a unes xifres que ens han de fer pensar i que a més crec que ens poden
il·lustrar en el debat que cara a cara amb l'opinió pública, amb els agents socials, hem de
tenir”

“Hi ha un altre element a destacar, que crec que les administracions penitenciàries, les
dues administracions penitenciàries que conviuen a l'Estat Espanyol, l'Administració peni-
tenciària espanyola i l'Administració penitenciària catalana, creuen profundament en l'enun-
ciat de l'article 25.2 de la Constitució -i no és un simple recurs retòric, a la manera d'aquell
vell principi constitucional de Cadis, que deia que els espanyols havíem de ser bons i benemè-
rits- sinó que considerem que aquest és un principi substantiu, que cal anar a fer efectiu i
col·laborarem per descomptat amb el conjunt dels operadors a fi que es compleixi el principi
de reeducació i ressocialització. I com empíricament s'ha demostrat que la presó —com
també ho recordava J.M. Pijuan aquest matí— és la penalitat màxima que existeix en el siste-
ma penal, cal buscar mecanismes alternatius que, condemnant socialment conductes il·lícites
ajudin a aquesta funció ressocialitzadora sense necessitat d'ingrés a la presó dels autors d'in-
fraccions lleus”.

“Permetiu-me que doni unes dades que complementen les que aquest matí els aportava
el Conseller de Justícia: : a dia d'avui —les xifres m'han arribat aquest mateix matí— tenim a
Catalunya 8.178 interns. Tenim en execució de mesures penals al voltant de 1.700 Mesures
Penals Alternatives que afecten unes 1.200/1.300 persones, cosa que representa un 14% del
conjunt de mesures penals. Al llarg de l'any 2004 l'increment de persones en els nostres cen-
tres penitenciaris ha estat de gairebé 700 persones. L'increment seguit que es porta des de
l'any 2000 era de 500 persones cada any; és a dir, aquest any hem batut tots els rècords… I els
vaig a donar una xifra que també ens avança el que va a succeir durant els primers 19 dies de
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l'any: el creixement net de les nostres presons ha estat de 84 persones. Una altra dada: forçant
al màxim la capacitat dels centres actuals, és a dir, posant més llits en les cel·les i convertint en
mòduls ordinaris els actuals mòduls semioberts dels centres penitenciaris de Brians i de
Quatre Camins, i mantenint la model al límit màxim, que garanteix la mínima sostenibilitat
que són 2.100 persones, —que ja són persones…—, doncs mantenint aquests paràmetres, en
el mes d'octubre haurem esgotat la nostra capacitat de creixement. Tindrem ja en un amunte-
gament… una situació realment atemptatòria, que fins i tot afecta els drets humans. A això
s'afegeix a més que fins a principis de l'any 2007 no tindrem noves places penitenciàries de
nova construcció. Malgrat les necessitats molt urgents del sistema només tenim en aquests
moments una localització nova, de presó, a la comarca del Bages, per als nous equipaments. I
mentre assistim a pronunciaments continuats de partits, d'ajuntaments, de consells comar-
cals, de mitjans de comunicació, etc. en contra de la instal·lació de noves construccions…Hi
ha hagut comarques en les quals sense que en cap moment s'hagués planejat la construcció
d'un centre penitenciari, s'han pronunciat tots i cadascun dels ajuntaments en contra de la
instal·lació d'un centre. Pura i simplement perquè un dia “en un breu de diari de dues línies”
va aparèixer la possibilitat que allà pogués haver un centre penitenciari”.

“Espanya es convertirà en aquest any 2005 en el país més penitenciarista de l'antiga Unió
Europea. En gloriosa competència amb els països que històricament han encapçalat aquest
singular rànquing: el Regne Unit i Portugal. Efectivament, avui a Espanya hi ha 140 persones
per cada 100.000 habitants; en l'any 2000 eren 115. A Catalunya estem una mica millor, però
hem passat de 97 persones per 100.000 habitants en l'any 2000 a 116 en aquest any 2004. I a
més el diferencial entre Catalunya i la resta d'Espanya es va escurçant. En aquest mateix any el
percentatge de creixement a l'interior del sistema penitenciari espanyol ha estat de 5,49%. A
Catalunya ha estat del 9,14%, és a dir, 3,65% per damunt de la mitjana espanyola. I el desple-
gament dels mossos d'esquadra, previsiblement, portarà com a conseqüència més presenta-
cions i per tant també més ingressos. Catalunya a més està 5 punts per damunt de la mitjana
espanyola en població penitenciària d'origen estranger; estem ja en el 32,5% de població
penitenciària d'origen estranger en situació irregular, i a Espanya, en el 27,5%. Per tant ja
veiem que hi ha arguments de tota mena, doctrinals jurídics, psicosociològics, penitenciaris,
socials, econòmics, d'afectació de drets humans, que ens condueixen a la necessitat d'abordar
amb decisió l'efectiva aplicació de les mesures alternatives a la presó que preveu la nostra
legislació i a la vegada treballar perquè les imprescindibles modificacions del Codi penal esta-
bleixin l'increment d'aquest tipus de mesures”.

“En la Conferència Sectorial, la qual integrem el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i el Ministeri de l'Interior, ens proposem tractar aquestes modifica-
cions legislatives amb la finalitat de posteriorment traslladar-les al Ministeri de Justícia que té
anunciada per boca de la seva titular una modificació d’abast per a aquest mateix any. Entre
d'altres coses, es proposa restablir la pena mínima de 6 mesos; i també pretén una reforma, ja
bastant inajornable, de la Llei del procés penal, la vella Llei d'enjudiciament criminal que data
ni més ni menys que de l'any 1882”.

“Entre les dificultades per a l'efectiva generalització de l'aplicació de les Mesures Penals
Alternatives hi ha un element positiu que convé recordar, i recordar amb vocació de ser aplicat:
a part de les experiències exitoses referides en els debats d'aquesta reunió, en l'àmbit de la justí-
cia juvenil, les mesures alternatives a l'internament representen el 90% del conjunt de les mesu-
res, és a dir, just al revés del que passa en la justícia d'adults. Per tant, hem d'avaluar si aquesta ha
estat una bona alternativa al camp de la justícia juvenil; per quin motiu no intentem anar-la
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introduint de manera gradual, però continuada, en el sistema de la justícia d'adults? És clar que
hi ha un sistema de prevenció que han d'activar les institucions responsables de les polítiques de
benestar social. És a dir, el desplegament dels mossos d'esquadra, per descomptat, millorarà la
seguretat ciutadana, però no combatrà les causes de marginació que estan en l'origen del fet
delictiu. I en aquest punt hem de dir que el sistema penal no és el responsable únic ni principal
d'aquestes polítiques. Necessitem que l'administració educativa, que els sistemes d'assistència
primària de les administracions locals, que els responsables de les polítiques de comunicació,
que el conjunt d'agents socials, s'impliquin en aquestes polítiques de prevenció, per evitar que el
conflicte social acabi abocant-se sobre el sistema penitenciari”.

“També hem de tenir molt clar que les Mesures Penals Alternatives són sempre alternati-
ves a les penes curtes, encara que sembli un tòpic. Però convé recordar-ho, perquè hi ha qui
ho pot confondre, que tampoc mai han de ser alternatives a la plena llibertat: són Mesures
Penals Alternatives, no són mesures alternatives a la llibertat. Ho dic per alertar en relació
amb determinats enlluernaments que han vist en el món anglosaxó un paradigma en el qual
mirar-se oblidant aquest malaltís i històric rigor penitenciari que ha marcat el penitenciaris-
me al Regne Unit i als països de la seva òrbita d'influència. Una dada a retenir: la població
d'Anglaterra i del País de Gal·les és de 55 milions d'habitants; la població penitenciària és de
75.000 persones. Un índex tan excessiu, fins i tot encara avui superior al que s'està arribant a
Espanya. Doncs bé, segons dades fetes públiques a la reunió que els responsables de les
Administracions penitenciàries europees vam tenir a Roma el mes de novembre passat, el
nombre de persones subjectes al Regne Unit a mesures de probation, de llibertat vigilada, de
suspensió de condemna, de treballs en benefici de la comunitat és ni més ni menys que
de 250.000. És clar el que deia abans Pius Fransoy que si anem per aquest camí de mantenir en
les nostres presons 8.000 persones, però a més tenim a 50.000 en Mesures Penals Alternatives,
no anem a cap lloc. I no anem a cap lloc perquè a Anglaterra no s'ha posat la mesura penal
com a alternativa a la presó sinó que és una mesura alternativa a la llibertat”.

“Hi ha un altre factor sobre el qual convé alertar, que és l'aparició d'alguns nous tipus de
mesures penals, alguns en vigor i altres amenaçadorament a l'horitzó, poc mesurats des del
punt de vista de la seva aplicació respecte de la seva dotació de mitjans econòmics i humans, i
que a més poden arribar a pervertir el sentit últim que han de tenir les MPA. Jo crec que hi ha
alguns d'aquests tipus en algunes de les últimes modificacions del Codi penal que poden per-
vertir el sentit que han de tenir les Mesures Penals Alternatives”.

“Coincideixo amb l'apreciació que aquest matí feia la presidenta del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Ma. Eugènia Alegret, a la qual també s'ha referit el magistrat Carlos
Gómez, respecte a la necessitat d'una nova cultura en el conjunt dels operadors. Efectivament,
un factor essencial que dificulta l'impuls de les Mesures Penals Alternatives, i suposo que això
ha estat objecte de debat al llarg de la jornada, és el desconeixement o les reticències de quants
intervenim en el procés penal. Això és aplicable a tots els operadors, als jutges, als fiscals i
també a les pròpies administracions Penitenciàries. I crec que és una bona notícia l'impuls
que tant des dels serveis penitenciaris de Catalunya com des de la Direcció General
d'Institucions penitenciàries s'està donant en aquest camí. Hem de ser també conscients 
—Pius Fransoy ho deia ara al final— de l'escassetat de catàleg de mesures que en dificulta l'a-
dopció per part dels jutges i dels tribunals. Cal establir un catàleg de Mesures Penals
Alternatives que es vagi venent al conjunt d'operadors que les han d'oferir. Perquè també cal
demanar una major implicació dels coadjuvants, bàsicament els ajuntaments, en les propostes
de seguiment en l'execució d'aquestes mesures”.
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“Voldria acabar agraint novament a l’IReS no sols el fet d'haver-nos brindat la possibilitat
d'aquesta reflexió, sinó, per damunt de tot, el treball de col·laboració insubstituïble que pres-
ta a la nostra Administració penitenciària i que estic convençut que també en el futur presta-
rà al conjunt de l'Administració penitenciària de l'Estat espanyol. Agraïment per la quantitat,
per la qualitat i per la intensitat de la vostra prestació. M'ha agradat de manera molt especial
l'apreciació que ha fet Josep M. Pijuan aquest matí, la seva observació sobre l'aposta de l’IReS
per la intervenció social en relació amb les Mesures Penals Alternatives. Perdoneu aquesta
intervenció potser una mica llarga, però creia que podíem aportar algunes dades que ens aju-
dessin a entendre l'absoluta urgència que el fruit de les nostres reflexions tingui èxit. En cas
contrari el col·lapse està servit”.

Carlos Gómez, president de l'Audiència Provincial de les Illes Balears

Inicia la seva intervenció agraint la invitació de l’IReS a participar en aquesta reunió “Gràcies
als amics de l’IReS als qui conec des de 1983, i que malgrat que saben que jo fa temps que ja
no sóc un expert en Mesures Penals Alternatives, m'han encarregat de prendre la paraula a
l'acte de clausura d'aquesta reunió d'experts. Aquesta reunió, per a mi, que com dic, no sóc un
expert en Mesures Penals Alternatives, sí ha estat un recordatori de l'esperit humanista que
està en la base del dret penal, en el dret penal des de la Il·lustració. Un record que no totes són
formes gravíssimes de delinqüència amb repercussions en la geopolítica que escapen fins i tot
a la nostra comprensió i a l'acció del dret, em temo, malauradament. L'11 de setembre de
2001 efectivament va passar el que va passar i van morir 3.000 persones i va ser una tragèdia,
però dos dies després, el 13 de setembre de 2001, l'UNICEF va publicar el seu informe anual
sobre la infància i aportava una dada estremidora: cada dia moren en el món 30.000 nens per
malnutrició i per malalties fàcilment curables. Vull dir amb això que l'amenaça terrorista no
pot tapar-ho tot, no pot fer-nos oblidar la patologia social, entre cometes, “normal”, una gran
part de la delinqüència continua tenint el seu origen i les seves causes en la marginació i en
l'exclusió social. I per tant, incidint individualment i d'una manera experta sobre les esmenta-
des causes cap encara l'esperança de la reinserció.

“Quan se'm va invitar a participar en aquesta reunió, em van dir que no es pretenia que
aquest encontre fos el final de res, sinó al revés, el punt de partida d'una etapa de nova cons-
cienciació i d’un nou aprofundiment en la importància de les Mesures Penals Alternatives.
Doncs bé, en aquesta reunió s'ha evidenciat que tenim un marc legal insuficient, però que
ofereix certes possibilitats. Que comptem també en un grau més que raonable amb una
voluntat política de donar-li contingut. Crec sincerament que el pas següent ha de ser opera-
tiu, que si volem convèncer els professionals i també la societat en general que les Mesures
Penals Alternatives són, efectivament, una alternativa real, hem de demostrar que poden apli-
car-se, que pot prestar-se als qui estan sotmesos a elles una atenció individualitzada. Que el
jutge pot controlar-les, que el contingut ressocialitzador té una percussió real en la comunitat.
En definitiva: hem de fer visible que, com s'ha posat de manifest a la reunió d'avui, les
Mesures Penals Alternatives són possibles. Crec que serà la millor propaganda que puguem
fer. Per a això tenim l'enorme sort de comptar amb l’IReS. Estic segur que aquesta institució,
fruit del dinamisme i del compromís social de la societat civil catalana —de la qual, de passa-
da, tenim la sort de beneficiar-nos també a Balears—, amb el suport de tots nosaltres aconse-
guirem demostrar que aquestes Mesures Penals Alternatives poden ser ja plenament operati-
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ves, sense perdre la seva naturalesa de veritables penes i que constitueixen una resposta més
humana del dret a la infracció de l'ordenament jurídic.”

“I per acabar i atribuint-me, potser indegudament, la representació de tots els qui hem
vingut de Mallorca, voldria donar especialment les gràcies també a l'IReS, per haver-nos con-
vidat aquí i no tan sols ens ho hem passat bé i hem estat molt ben acollits, sinó que ademés
hem tingut aquesta oportunitat de participar en un debat d'alta qualitat, de tal manera que la
nostra justícia que hi ha a les Illes, per un dia ha deixat d'estar aïllada.”*

Montserrat Comas, Vocal del Consell General del Poder Judicial

“És un autèntic plaer tancar aquesta sessió de clausura d'aquesta jornada. Per descomptat les
meves primeres paraules són d'agraïment a l'entitat IReS per haver-me convidat a participar
en aquesta Reunió, gràcies al seu president, també a tots els components de la Junta Directiva,
a alguns dels quals m'uneixen relacions d'amistat entranyable, amb Francesc Casares, amb qui
ens coneixem des de fa moltíssims anys, amb Carlos Gómez, amb Josep M. Pijuan, amb els
quals m'uneixen a més relacions de pertinença a l'associació progressista Jutges per a la
Democràcia, i per descomptat felicito a l’IReS per la iniciativa d'haver organitzat aquesta
Jornada. Crec que l'èxit de la convocatòria al reunir entorn d'aquesta taula a les persones que
han participat, persones tan expertes entorn d'aquest tema, crec que sens dubte es deu a la
credibilitat de la trajectòria de l'entitat IReS, que avala un compromís des de fa molts anys a
favor que s'apliquin les mesures alternatives a la presó precisament per aconseguir un dels
fins constitucionals de la pena, tan preats per tots nosaltres, com és precisament la reeducació
i la reinserció social”.

“…Penso que en una societat democràtica com la nostra no és legítim reproduir mimèti-
cament el càstig penal de la manera com s'ha executat tradicionalment. Crec que l'èmfasi que
continuen posant alguns a entendre la pena únicament com a càstig i no com una oportuni-
tat de rehabilitació constitueix un clar retrocés en la dinàmica civilitzadora que ha de tenir el
dret penal democràtic. Un primer pas en aquest sentit ja es va donar fa 100 anys, quan es va
instaurar en la nostra llei la llibertat condicional, però ni la llibertat condicional ni altres
mesures posteriors, com són la suspensió de la decisió, suposen un compromís de les admi-
nistracions públiques en aquesta finalitat reeducadora i de reinserció dels condemnats. Per
això penso que el Codi penal de 1995, encara que fóra d'una forma tímida, sí que va suposar
un avenç, un clar avenç atès que va introduir mesures educatives no restrictives de la llibertat,
com ara la possibilitat de substituir les penes, també la suspensió de la pena condicional fins a
dos anys de presó condicionada al deure i compliment d'assistir i participar en programes
formatius, laborals, d'educació viària, d'informació sexual, etc. També l'aplicació de la pena
d'arrest de cap de setmana, però no obstant això, és veritat que deu anys, amb la perspectiva
que ens ha donat ja aquests deu anys des de l'entrada en vigor del Codi penal de 1995, hem de
reconèixer que no s'han fet ús d'aquestes mesures alternatives amb la suficient potència que el
mateix legislador va voler introduir l'any 1995. Per descomptat, en alguns casos, segurament
per la falta de mentalització, que es parlava, de la judicatura, també dels fiscals, i per les inèr-
cies pròpies, del que ens resulta més còmode a vegades i més fàcil, que és precisament el con-
trol del compliment de la pena a la presó. En altres casos sí que hi ha hagut voluntat de la

* Text original en català.
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judicatura i ha faltat sobretot en algunes comunitats autònomes, amb excepció de Catalunya i
d'alguna altra. Però, amb al visió global que em dóna el fet de ser vocal del Consell General
del Poder Judicial, en algunes comunitats autònomes no hi ha hagut voluntat política per part
de les administracions d'atorgar a la judicatura, a la fiscalia, d'aquells mitjans necessaris per
poder aplicar i controlar les Mesures Penals Alternatives que ja en el Codi penal de 1995 es
van introduir”.

“La contrareforma penal que ha entrat en vigor l'1 d'octubre del 2004, que ha comportat
la desaparició de la pena de l'arrest de cap de setmana, substituint-la per una inespecífica
pena de localització permanent, i també el fet d'haver rebaixat el mínim de la presó de 6
mesos a 3 mesos, segons la meva opinió —i amb tota seguretat la de tots els que heu estat
debatent al llarg de tot aquest dia—, són clars retrocessos; no obstant això, crec que sí que és
bo situar que l'ampliació de la pena de treball en benefici de la comunitat permetent que
s'imposi com a substitució de la pena de presó en penes de fins a 2 anys sempre que no es
tracti de delinqüents habituals, sí crec que té un valor ressocialitzador. Estem a l'espera que
des del Ministeri de l'Interior s'ultimi l'esborrany del projecte del Reial decret sobre l'aplica-
ció dels treballs en benefici de la comunitat que ha de substituir l'actual, que de cap manera
ha possibilitat l'aplicació i dimensió d'aquesta pena, la de treballs en benefici de la comunitat”.

“Seria imprudent per la meva part que en aquesta sessió intentés tocar tots els temes que
s'han abordat a la reunió. Potser uns apunts respecte a un tema que en debat ha preocupat,
respecte al complex problema de la violència de gènere, i preocupant perquè cal recordar que
és la segona causa de morts doloses, violentes de dones en aquest país, després del terrorisme
islàmic. És la causa que produeix més assassinats de dones, 72 mortes l'any passat, a mans de
la seva parella o exparella. Respecte a aquesta Llei integral de mesura contra la violència de
gènere vull recordar que s'acaba de publicar, com sabeu el 29 de desembre del 2004 en el
Butlletí Oficial de l'Estat. Entorn d'ella hi ha hagut un ric i positiu debat, crític —i altres
vegades menys crític— i de suport de sectors jurídics, judicials i amb un gran debat social i
polític, que jo crec que en sí mateix ja té una enorme dimensió positiva. Vull recordar que,
malgrat les crítiques que s'hagin pogut fer, sobretot en el terreny de les mesures penals, hi ha
un tema que a mi em sembla tremendament positiu i és que de manera expressa la Llei
Integral, —i en un precepte concret que jo crec molt pedagògic i força vinculant— fa un
mandat exprés de la necessitat que l'Administració penitenciària apliqui tractaments especí-
fics als condemnats per violència de gènere i violència domèstica, i per tant s’està referint als
que ingressin a la presó. Crec que això obligarà les Administracions penitenciàries a fer-ho
efectiu, però amb major raó tenim una aposta per fer en aquesta societat —que no s'ha fet—
que és l'aposta també de la reinserció social, respecte als condemnats per violència de gènere
i domèstica, aquells que no han d'ingressar a la presó i que de cap manera la societat pot
renunciar a que, amb moltes dificultats però que a l'igual de la resta de condemnats, siguin
persones reinseribles”.

“En segon lloc, faig referència a l'experiència generada a partir de l'aplicació del dret
penal de menors, i per tant a la llei que s'aplica al dret penal de menors; jo crec que tampoc en
l'àmbit dels menors s’està aplicant tot el ventall i elenc de possibilitats de mesures. Però crec
que ja d'aquesta llei es poden extreure conclusions que es poden aportar i aplicar en el dret
penal dels adults. Crec també en la necessitat de reflexionar sobre el tema de l'aplicació de les
mesures alternatives a la presó als delictes d'imprudència professional i no professional, i que
també la clau està en el compromís de totes les administracions públiques a creure's de veritat
que és positiu per a la societat i per als fins de la reinserció social.”
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“Les mesures alternatives a la presó ja estan introduïdes en la nostra llei i per tant es trac-
ta de potenciar-les amb tots els mitjans necessaris i per descomptat també fent aquest treball
de mentalització i de formació de tots els aplicadors de la llei. I ja per acabar, quant a les noves
mesures alternatives estic en la línia apuntada a la taula, fins i tot estant d'acord que també cal
explorar noves mesures alternatives amb els canvis legislatius que calguin”.

“No sé si la situació actual és o no molt encoratjadora respecte a tota l'anàlisi realitzada
en la Jornada, però sigui quina sigui la valoració de la realitat actual que s'hagi fet, penso que
les sessions de treball com les d'avui, amb les conclusions que amb tota seguretat es redacta-
ran, són absolutament necessàries per avançar, i jo com a vocal del Consell General del Poder
Judicial, per descomptat manifesto el meu compromís aquí no sols d'estudiar-les, sinó també
de traslladar-les a la resta de vocals, a pensar en alguna fórmula per poder estendre-la al con-
junt de la judicatura espanyola. Per acabar, estic convençuda que aquestes reflexions i propos-
tes suposen un impuls crític i a la vegada constructiu per avançar en la dinàmica civilitzadora,
humana i democràtica del dret penal. Gràcies novament a I’ReS per haver construït aquest
espai compartit per a la reflexió d'un tema tan capital com és aquest”.

En finalitzar la seva intervenció, Montserrat Comas dóna per clausurada la Reunió.
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