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DOCUMENT PRESENTACIÓ DE PROPOSTES LEGISLATIVES 
 
 
 
 
La Fundació Institut de Reinserció Social - IReS, com Organització No Governamental 
fonamentalment dirigida a l’atenció social, psicològica i educativa de persones en 
situació de risc social i membre fundador de la Conferència Permanent Europea de la 
Probation (CEP), constituïda en el si del Consell d’Europa, sempre ha tingut entre els 
seus objectius la implantació en el nostre ordenament penal de les mesures penals 
alternatives a la privació de llibertat (MPA) com a instrument eficaç per a la reinserció 
social dels delinqüents, amb el benentès que les MPA han de romandre limitades a les 
penes curtes de presó. Amb això no fem més que seguir la Recomanació del Comitè 
de Ministres del Consell d’Europa, en la seva resolució de 9 de març de 1976, i el 
mandat de l’article 25.2 de la Constitució que, entenem, ha d’interpretar-se en el sentit 
ample que totes les penes en general, i no només les penes privatives de llibertat, han 
d’orientar-se a la reinserció social. 
 
La nostra convicció sobre la bondat de les MPA com a instrument de reinserció social 
es fonamenta en el fet que permeten una individualització superior de la sanció en 
atenció a les circumstàncies personals i necessitats del delinqüent, tenen un cost 
econòmic menor que la pena de presó i tenen un cost personal menor perquè no 
produeixen els efectes nocius de les penes curtes de presó. 
 
Malgrat que som perfectament conscients que l’entrada en vigor del Codi Penal de 
1995 va suposar un gran canvi, en positiu, per l’ampliació del marc legal de les MPA, 
objectem que el règim legal vigent manté determinades limitacions i per això 
propugnem unes modificacions legislatives concretes que hauran de suposar una 
ampliació de l’àmbit d’aplicació de les MPA, entenent que sempre hauran de quedar 
limitades a les infraccions penals menys greus.  
  
La nostra proposició és fruit de la Reunió d’Experts celebrada a Barcelona el gener de 
2005 amb l’objectiu de donar un impuls a l’aplicació de les MPA, i està recollida en la 
publicació “Mesures Penals Alternatives” editada el juliol de 2005, que reflecteix el 
contingut de l’esmentada reunió. 
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Les modificacions legislatives que proposem van des de l’ampliació dels límits fixats en 
l’actualitat per a la suspensió de l’execució de la pena de presó o per a la seva 
substitució per altres penes no privatives de llibertat, a la supressió de determinades 
exigències que, com la primarietat delictiva en el cas de la suspensió de l’execució de 
la pena, impedeixen l’aplicació de MPA a delinqüents que, tot i no ser delinqüents 
primaris, no se’ls aprecia una perillositat criminal. 
 
Amb la reforma també es pretén la generalització de la imposició de normes de 
conducta, com a condició a la suspensió de l’execució de la pena, que ara només és 
discrecional i que, a més, en la pràctica ha esdevingut una cosa excepcional, i a la 
seva imposició preceptiva en el cas de delinqüents no primaris, doncs amb això 
s’assegura una intervenció social que, sens dubte, haurà de possibilitar la seva 
reinserció. Amb això també es pretén, a més, que la suspensió de l’execució de la 
pena deixi de ser percebuda pel penat com una absolució “de facto”, en no suposar-li 
cap perjudici real. 
 
Proposem la reintroducció de la pena d’arrest de cap de setmana, inclosa en el Codi 
Penal de 1995 i derogada per la reforma de la L.O. 15/2003, perquè creiem en la seva 
utilitat com a instrument de reinserció social, malgrat la fracassada experiència que va 
suposar la seva aplicació, fracàs que atribuïm no al seu concepte sinó al règim 
d’aplicació que la va convertir, en definitiva, en una pena curta de presó en permetre la 
Llei que poguessin complir-se els arrestos de cap de setmana de manera 
ininterrompuda i en centre penitenciari. Per això entenem que la seva reintroducció 
s’ha de fer amb dues condicions bàsiques, que són que la pena es compleixi en els 
seus propis termes, és a dir, de forma fraccionada i en caps de setmana, i mai en 
centres penitenciaris. 
 
Finalment, entenem que és essencial que, prèviament a dictar sentència, els Jutges i 
Tribunals comptin amb un informe psicosocial de cada acusat en aquells supòsits en 
què, per la natura del delicte i de la pena que es pogués imposar, s’imposés una MPA 
o hi hagi la possibilitat d’imposar-ne una, i això amb la finalitat d’ajudar al Jutge o 
Tribunal, en el primer cas a seleccionar la MPA més adequada a les circumstàncies 
del cas, i en el segon, a valorar la possible aplicació d’una MPA en funció del pronòstic 
de perillositat de l’acusat. Aquest informe hauria de ser preceptiu encara que, 
òbviament, en cap cas podrà ser vinculant per al Jutge o Tribunal. 
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PROPOSTES LEGISLATIVES.  
 
 
 
 
PRIMERA.  
 
Ampliar a la pena de presó no superior a sis mesos la preceptiva substitució per pena 
no privativa de llibertat, com succeïa en la redacció originària del Codi Penal de 1995 i 
va ser vigent fins a l’1 d’octubre de 2004, data en què va entrar en vigor la reforma de 
l’article 71.2 del Codi Penal per L.O. 15/2003, perquè entenem que el compliment 
efectiu en presó d’una pena de sis mesos o temps inferior no té cap mena d’utilitat ni 
per al penat. 
 
 
 
SEGONA. 
 
Ampliar la possibilitat de suspensió de l’execució de la pena de privació de llibertat, 
actualment fixada en dos anys en l’article 81.2a. del Codi Penal, fins la pena de tres 
anys de presó, que era el límit màxim de la pena de presó considerada menys greu en 
la redacció originària del Codi Penal de 1995 (article 33), amb la qual cosa es 
possibilitaria l’extensió de l’aplicació de les MPA a un gran nombre de penats als que, 
per imperativa mètrica penal, no se’ls pot imposar pena inferior a tres anys.  
 
 
 
TERCERA. 
 
Eliminar el requisit de la primarietat delictiva de l’article 81.1 del Codi Penal per a la 
suspensió de l’execució de la pena de presó i substituir-lo, en el seu cas, pel de 
l’habitualitat, amb la qual cosa es potenciaria l’aplicació de les MPA a delinqüents no 
primaris però no habituals, quan no se’ls apreciï perillositat criminal. En aquest cas de 
delinqüents no primaris, ni habituals, seria preceptiva la imposició al penat 
d’obligacions o deures que han de contribuir a la seva reinserció. 
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QUARTA. 
 
Reinstaurar la inscripció d’antecedents penals, en el cas de suspensió de l’execució de 
la pena de presó, en la secció especial del Registro Central de Penados y Rebeldes, 
amb accés reservat als Jutges i Tribunals, com s’establia en la redacció originària del 
Codi Penal de 1995 (article 82). 
 
 
 
CINQUENA. 
 
Restablir la pena d’arrest de cap de setmana, sempre que es compleixi en els seus 
propis termes, és a dir, de forma fraccionada i mai en centres penitenciaris, doncs en 
la seva pròpia natura representa una veritable pena alternativa a la presó. Per a això 
hauran de procurar-se els recursos necessaris que assegurin l’aplicació correcta de 
l’esmentada pena, doncs entenem que va ser precisament aquesta manca de recursos 
el que va motivar-ne el seu fracàs com a MPA. 
 
 
 
SISENA. 
 
Establir com a requisit per a l’aplicació de les MPA l’elaboració, prèviament a dictar-se 
sentència, d’un informe social que serveixi al Jutge o Tribunal per a valorar la 
conveniència i necessitat de la imposició de la MPA. Aquest informe hauria de ser 
preceptiu i en cap cas vinculant. 
 
 
 
Barcelona, gener de 2007.   
 
 


