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ABSTRACT
El tercer grau de tractament es coneix com el règim obert. Té com a finalitat última ajudar a
reinserir i a rehabilitar l’intern. Per tant, en aquest treball s’ha desenvolupat el tercer grau, i en
concret s’ha centrat a explicar les variables de classificació a aquest grau, que es troben en
l’article 63 de la LOGP i l’article 101.2 RP i en l’article 72.5 LOGP.
En el primer apartat del treball es desenvolupa tot el contingut del tercer grau de tractament,
així com les variables de classificació que s’ha mencionat abans. En el segon apartat es
desenvolupa la part fonamental d’aquest treball que és la investigació que s’ha portat a terme.
S’ha creat una base de dades i s’han intentat analitzar tres objectius. El primer objectiu és
veure si la Direcció General aplica la normativa. El segon objectiu és estudiar els criteris que
utilitzen els tècnics per realitzar una progressió i el tercer objectiu es veure els casos en què es
fa una progressió a tercer grau només per expulsar del país a l’estranger. Per acabar en el
tercer apartat es desenvolupen les conclusions i les reflexions referents a aquest treball.
Paraules claus: tercer grau de tractament, progressió, variables, criteris, tècnics, Direcció
General de Serveis Penitenciaris.
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1.INTRODUCCIÓ
L’any 1984 Catalunya va assumir les competències en matèria d’execució penitenciaria i per
el moment és l’única Comunitat Autònoma que disposa d’aquesta facultat (Serveis
Penitenciaris, 2011). A causa d’aquesta transferència de competències, Espanya compta amb
dues administracions penitenciàries: la Direcció General de Serveis Penitenciaris (d’ara
endavant, DGSP) a Catalunya i la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries (SGIP),
que es troba localitzada a Madrid i té la competència de la resta de presons d’Espanya. En
referència això, aquest treball només es centra en l’administració catalana, perquè la
investigació que més endavant es desenvoluparà, està centrada en la pràctica realitzada per la
DGSP.
El règim penitenciari és el conjunt de normes o mesures on la finalitat és la consecució d’una
convivència ordenada i pacifica que permeti aconseguir un ambient adequat per l’èxit del
tractament, la retenció i custodia (Article 73.1 RP). Existeix el principi de correlació entre els
establiments penitenciaris, el grau de classificació i el tractament i el règim penitenciari,
perquè segons quin sigui el grau de tractament correspondrà un tipus de règim penitenciari i
es destinarà a un determinat establiment penitenciari (Mir, 2015).
És per això que l’article 72.1 LOGP, especifica que les penes privatives de llibertat
s’executaran segons el sistema d’individualització científica. Aquest sistema està basat, en la
classificació penitenciaria en graus i permet: la classificació inicial d’un penat, així com la
progressió o regressió individual segons la seva evolució durant el temps de la condemna.
Aquesta classificació en graus permet la individualització del tractament de l’intern i
l’assignació del règim penitenciari més adequat per aquest (Sánchez, 2016).
Per tant, en el nostre sistema penitenciari trobem els diferents graus:


El primer grau que és el règim tancat.



El segon grau que és el règim ordinari



El tercer grau que és el règim obert



La llibertat condicional.

És important recordar, que la finalitat primordial del nostre sistema penitenciari és la
reeducació i la reinserció social de l’intern (Article 25 CE i article 1 LOGP).
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El present treball tracta principalment del tercer grau de tractament o també el règim obert i
per donar-li forma s’ha procedit a dividir-lo en tres apartats:
En primer lloc es presenta el marc teòric on es desenvolupa el tercer grau de tractament, quins
són els criteris de classificació per accedir a aquest grau, el seu règim de vida i els
establiments on es pot complir la condemna; a més de quines són les modalitats d’accés al
tercer grau i per acabar amb el marc teòric també s’explica quin és el procediment i els autors
que participen en el tercer grau.
En segon lloc, s’explica la investigació que s’ha portat a terme. Aquesta ha consistit en la
creació d’una base de dades amb la finalitat de poder estudiar tres objectius:
1. Veure si la DGSP compleix la normativa quan realitza una classificació a tercer grau.
2. Veure quins són els criteris dels tècnics de la DGSP en el moment de fer una
progressió a tercer grau de tractament en règim de vida obert restringit.
És important en aquest segon objectiu aclarir, que quan es parla de tècnics es fa referència als
treballadors de la Secció de Classificació de la DGSP. Allà se’ls coneix com a tècnics, i són
els encarregats de realitzar totes les classificacions, progressions, entre altres de les moltes
feines que realitzen... D’ara endavant, en tot el treball quan es parli de tècnics de la DGSP o
de tècnics, s’entendrà com a treballadors de la DGSP.
3. Veure quins són els casos on la progressió a tercer grau s’ha atorgat només per
realitzar l’expulsió del país als estrangers.
L’últim apartat del treball és analitzar els resultats que s’han extret de la base de dades i veure
si es pot donar resposta als objectius que s’han establert en aquest treball.
La rellevància pràctica d’aquest treball, és que permet conèixer en profunditat el
funcionament que té la Direcció General. El fet d’haver tingut l’oportunitat de realitzar les
pràctiques universitàries en la Secció de Classificació facilita tenir un punt de vista més crític
i extern de com realitzen la feina. Aquesta investigació no té com a objectiu criticar els criteris
o el que tenen més en compte o no a l’hora de realitzar una progressió a tercer grau, sinó tot al
contrari, el que es vol és potenciar tota la feina que fan els tècnics de classificació.
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2. MARC TEÒRIC
2.1 El tercer grau de tractament
L’accés al tercer grau de tractament es troba regulat en l’article 36 del Codi Penal (d’ara
endavant, CP); també en diferents preceptes de la Llei Orgànica Penitenciaria (LOGP),
fonamentalment l’article 63 i del Reglament Penitenciari (RP), principalment l’article 102.
Aquest grau és una modalitat ordinària de compliment de la condemna a la qual aniran
destinats, inicialment o si la seva evolució ho permet, tots aquells interns que presentin una
capacitat d’inserció social positiva (Leganés, 2010).
Tal com reprodueix l’article 102.4 RP la classificació en tercer grau s’aplicarà als interns, que
per les seves circumstàncies personals i penitenciaris, estan capacitats per viure en un règim
de vida en semillibertat (Mata & Martín, 2011).
El règim obert es pot definir com aquell model regimental, caracteritzat pel baix nivell de
mesures de control, on es basen en el principi de confiança cap a l’intern i la seguretat és
reduïda. Aquest règim s’assigna a aquells penats que es troben en condicions de mantenir una
convivència ordenada i d’incorporar-se a un estat de semillibertat (Fernández & Nistal, 2016).
Per tant, pel que destaca aquest règim és per la seva configuració normativa com a règim de
semillibertat.
És important remarcar, que encara que el penat estigui classificat en tercer grau de tractament
això no implica que hagi recuperat plenament la seva llibertat, ja que com bé s’ha mencionat
encara segueixen existint restriccions a la dita llibertat, si bé de forma menys intensa.
(Sánchez, 2016).
2.1.1 Finalitat i fonament jurídic del tercer grau
La potenciació del règim obert constitueix una de les principals vies per aconseguir la
integració en la societat d’aquelles persones que han estat privades de llibertat. Per
aconseguir-ho, és necessari promoure la classificació en tercer grau (Corrochano, 2006).
El fonament del tercer grau seria per tant, a través de la responsabilitat que se li dóna a
l’intern, de ser capaç en un futur de comportar-se d’igual forma a les regles socials, sense la
necessitat de cometre delictes.
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2.2 Els criteris de classificació
Les variables de classificació són comunes als diferents graus de tractament i es troben
regulades en l’article 631 LOGP i en l’article 102.2 RP2.
Per fer més visual quines són les variables de classificació s’ha utilitzat un esquema de Luis
Fernández Arévalo i Javier Nistal Burón (2016):
1. Criteris penals: durada de la condemna, activitat delictiva, tipus de delicte, condemna
imposada, antecedents delictius.
2. Criteris penitenciaris: conducta penitenciaria de l’intern:
a. Absència de faltes disciplinàries
b. Fent una valoració de la trajectòria penitenciaria de l’intern
3. Criteris historial individual: psicològics, sociològics i criminològics (personalitat,
historial individual, familiar, social i delictiu)
4. Criteris indeterminats: mitjà al qual probablement retornarà l’intern i facilitats i
dificultats per l’èxit del tractament.
Un cop vistos quins són els criteris de classificació comuns per a tots els graus, es passa a
veure quins són els requisits específics per accedir al tercer grau.
La Llei Orgànica 7/2003, de 30 de Juliol, de mesures de reforma pel compliment íntegre i
efectiu de les penes, va introduir dos requisits per a la classificació al tercer grau:
En primer lloc el període de seguretat (que va ser reformat en la LO 1/2015), es troba regulat
en l’article 363 del CP. Perquè es pugui realitzar una classificació a tercer grau s’ha de veure

1

Art 63 LOGP: “(…) La clasificación debe tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual,
familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el
medio a que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y
momento para el buen éxito del tratamiento.”
2

Art 102.2 RP: “Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el
historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que
retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito
del tratamiento”.
3

Art 36 CP: “2 (…) Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o
tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se
efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. En cualquier caso, cuando la duración de la
pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la
clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el
cumplimiento de la mitad de la misma: Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de
terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código(...)
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si la pena de presó és superior o no a cinc anys i si és superior a cinc anys en determinats
delictes, aquests no podran accedir al tercer grau fins a la meitat de la condemna (1/2).
En segon lloc trobem l’article 72.54 LOGP, és requisit imprescindible per a la classificació o
progressió a tercer grau haver satisfet la responsabilitat civil derivada del delicte.
Mencionar l’article 104.35 RP, perquè un intern pugui ser proposat a tercer grau i en el cas
que no hagi extingit la quarta part de la condemna, s’haurà de fer un estudi sobre les variables
de l’article 100.2 en el temps necessari.
És important destacar la Instrucció 9/2007, de 19 de Juny, de la Secretaria General
d’Institucions Penitenciaries. Aquesta, potencia molt el règim obert, i per això estableix uns
criteris per aquells interns que presenten una capacitat d’inserció social positiva puguin ser
classificats en tercer grau de tractament (Fernández & Nistal,2016).
2.3 Règim de vida del tercer grau
El règim de vida és el conjunt de normes que regulen la convivència i l’actuació dins del
centre penitenciari. En aquest punt s’explicarà les diferents modalitats que podem trobar del
tercer grau.
En primer lloc trobem el règim de vida obert comú. Aquesta modalitat es coneix com a presó
oberta i es defineix com aquella que no presenta obstacles físics contra l’evasió (Mir, 2015).
Tal com assenyala Carlos García Valdés, 1982; aquest règim és “clau” per dos aspectes: per
l’absència d’elements que redueixen la possibilitat d’evasió i perquè s’incrementa la
confiança cap al penat, és a dir, de forma progressiva se li va donant més responsabilitats.

4

Art 72 LOGP: “5-La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los
requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del
delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído,
reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales
del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil
que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del
enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o
entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el
delito, el número de perjudicados y su condición.”
5

Art 104 RP: “3-Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condenas pueda
ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado
conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de
clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2, valorándose, especialmente, el historial delictivo y
la integración social del penado”.
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Els interns d’aquest règim han de pernoctar en el centre, amb l’obligació de romandre vuit
hores dins l’establiment. Després, la resta d’hores, es troben treballant a l’exterior o realitzant
activitats. També gaudeixen de permisos de sortida, a condició que compleixin amb el requisit
de bona conducta i de compliment de la quarta part de la condemna (Baras, 2015).
L’objectiu6 d’aquest règim és anar augmentant l’auto-responsabilitat de l’intern. A més, és el
millor sistema per garantir la recuperació social, afavoreix la salut tant física com mental,
millora la disciplina, facilita les relacions familiars, possibilita la recerca de treball...(García,
1982).
En segon lloc es troba el règim Obert restringit. Per a possibilitar la concessió del tercer
grau i la posterior llibertat condicional es va introduir aquest règim de vida per a aquells
interns, que tot i que es mereixien el tercer grau, eren més problemàtics per a gaudir del règim
obert comú (Mir, 2015).
L’article 82 RP especifica que aquest règim s’aplicarà als penats que estan classificats en
tercer grau però que compten amb una peculiar trajectòria delictiva, una personalitat anòmala
o existeix una impossibilitat de treballar en l’exterior. En aquesta modalitat, es restringeixen
les sortides a l’exterior per a realitzar activitats i les sortides els caps de setmana.
La finalitat i objectiu7 d’aquest règim és ajudar a l’intern a què trobi un treball o que compti
amb el suport d’alguna institució, tant pública com privada, en el moment que l’intern surti en
llibertat (Juanatey, 2013).
El règim de vida excepcional és el que coneixem com el de control telemàtic.
Excepcionalment, el requisit de pernoctar a un centre penitenciari es pot deixar sense efecte i
es pot substituir per un control. Perquè aquesta modalitat es pugui portar a terme s’han de
complir dos requisits: ha de ser acceptat voluntàriament pel penat i ha d’haver raons de
tractament que justifiquin la seva utilització (Fernández & Nistal, 2016).

6

Art 83 RP:“ La actividad penitenciaria en régimen abierto tiene por objeto potenciar las capacidades de
inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado,realizando las tareas de apoyo
y de asesoriamiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio”
7

Art 82 RP:“3.- La modalidad de vida a que se refiere este artículo tendrá como objetivo ayudar al interno a
que inicie la búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro o, en su defecto, encontrar
alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en
libertad.”
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L’article 86.48 RP permet que l’intern només estigui en el centre penitenciari o l’establiment
durant el temps fixat en el seu programa de tractament, per realitzar entrevistes amb els
professionals i per controls presencials, sense haver de pernoctar en l’establiment (Mir, 2015).
Aquesta forma especial de compliment del règim obert, tal com ho assenyala la normativa, va
dirigit a penats amb una bona inserció tant social com laboral (Marta & Martín, 2015).
L’última modalitat és la de Tractament en comunitat terapèutica de l’article 182 RP9. En
aquells casos que un intern, classificat en tercer grau, presenti problemes de drogoaddicció es
podrà establir en un règim obert per a realitzar un tractament específic de deshabituació. Per
tant, en aquest cas l’intern s’integra en una institució extrapenitenciaria per rebre un
tractament, sempre que l’intern hagi manifestat la voluntat d’accedir-hi (Direcció General de
Serveis Penitenciaris, 2011).
2.4 Establiments Règim Obert
Els establiments del règim obert estan destinats a tots aquells penats que es troben classificats
en tercer grau de tractament i que poden continuar el seu tractament en règim de semillibertat
(Art 74.2 RP). Aquests establiments han de promoure una convivència normalitzada i ha de
fomentar la responsabilitat dels interns.
Els Centres oberts o d’Inserció Social són aquells que estan destinats a complir les penes
privatives de llibertat i també de fer un seguiment de les penes no privatives de llibertat, així
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Art 86.4 RP: “4-En general, el tiempo mínimo de permanencia en el Centro será de ocho horas diarias,
debiendo pernoctarse en el Establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de
su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la
Administración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que
permanecer en el Establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de
actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales.”
9

Art 182 RP: “1.-El Centro Directivo podrá autorizar la asistencia en instituciones extrapenitenciarias
adecuadas, públicas o privadas, de penados clasificados en tercer grado que necesiten un tratamiento específico
para deshabituación de drogodependencias y otras adicciones, dando cuenta al Juez de Vigilancia.”
“2.-La autorización estará sometida a las siguientes condiciones, que deberán constatarse en el protocolo del
interno instruido al efecto:
a) Programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida, que deberá contener el compromiso
expreso de la institución de acoger al interno y de comunicar al Centro penitenciario las incidencias que surjan
en el tratamiento.
b) Consentimiento y compromiso expresos del interno para observar el régimen de vida propio de la institución
de acogida.
c) Programa de seguimiento del interno, aprobado conjuntamente por el Centro penitenciario y la institución de
acogida, que deberá contener los controles oportunos establecidos por el Centro, cuya aceptación previa y
expresa por el interno será requisito imprescindible para poder conceder la autorización.”
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com de realitzar el seguiment de les persones que compleixen la llibertat condicional.
L’article 80.2 RP exposa que l’activitat penitenciaria tindrà l’objectiu de potenciar les
capacitats d’inserció social que presenten les persones internades mitjançant el
desenvolupament d’activitats i programes de tractament destinats a afavorir la seva inserció a
la societat. Aquest es basa en el principi de confiança en l’intern i en l’acceptació voluntària
en els programes de tractament (article 164 RP).
La Secció oberta és aquella que depèn d’un establiment penitenciari polivalent del qual
constitueix la part destinada a interns classificats en tercer grau de tractament (Art 80.3 RP).
Les Unitats dependents es troben regulades en els articles 165-167 del RP. Són unitats que
es troben fora del recinte dels centres penitenciaris, habitualment en habitatges ordinaris. Els
interns que estan destinats en aquestes unitats necessiten estar classificats en el tercer grau de
tractament. Com bé especifica l’article 165 RP el que s’ofereix són serveis tant de caràcter
formatiu, laboral com de tractament.
2.5 Les modalitats d’accés al tercer grau
La classificació a tercer grau de tractament pot adaptar-se al llarg de tota l’execució de la pena
i és possible realitzar-ho de les següents formes (Mata & Martín, 2015):
-Classificació inicial en tercer grau. L’article 72.3 LOGP especifica que sempre, a través de
l’observació i classificació corresponent d’un intern, aquest podrà ser situat inicialment en un
grau superior, sense haver de passar necessàriament pels quals li precedeixen.
En aquest punt la Instrucció 9/2007 estableix uns criteris més específics per ser classificats en
tercer grau inicialment. Aquests són que els interns han de presentar un pronòstic de
reincidència mig baix a molt baix, això s’aprecia per factors com: el ingrés voluntari,
condemnes no superiors a 5 anys, primarietat delictiva, assumpció delictiva... I que no
presentin factors d’inadaptació significatius, és a dir, que no tinguin una pertinència a
organitzacions o una inadaptació a presó, entre d’altres.
-Classificació successiva o com progressió al tractament. Aquesta modalitat d’accés al
tercer grau és en la que es centrarà per realitzar la base de dades.
La classificació penitenciaria, és un procés obert durant tota l’execució de la pena, és per això
que cada sis mesos els interns són estudiats individualment per reconsiderar els aspectes de
tractament que es van establir en la seva classificació inicial. Es produeix una revisió del grau
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de classificació i pot comportar un manteniment en el mateix grau, una progressió o una
regressió de grau. En aquesta modalitat ens referim a la progressió de grau10 que es produeix
com a conseqüència d’una bona evolució de l’execució de la pena.
La Instrucció 9/2007 senyala que es podrà progressar a tercer grau quan els interns presentin
una evolució favorable en segon grau de tractament, si han gaudit de permisos de sortida
sense incidències, no tinguin sancions disciplinàries, han obtingut una valoració positiva en
les avaluacions de les activitats programades en el PIT, etc.
-Com a pas previ a la llibertat condicional. Sovint, s’accedeix al tercer grau per la
proximitat que hi ha de temps per sol·licitar la llibertat condicional, ja que la concessió
d’aquesta obliga el compliment de les ¾ parts de la condemna i el tercer grau es un pas
necessari per aconseguir-la.
Dins d’aquesta modalitat d’accés ens trobem la classificació instrumental. Estaríem parlant
d’aquelles progressions a tercer grau que tenen com a finalitat l’accés a la llibertat condicional
per unes causes especials.11
En aquestes causes podríem incloure els penats malalts greus amb patiments incurables (Art.
104.4 i 196.2 RP) que per raons humanitàries s’avança a la llibertat condicional. El mateix
ocorre amb els penats septuagenaris (Art 196.1 RP). Troba’m que l’article 91 CP12 en aquests
casos exclou del compliment el requisit temporal però no la resta dels requisits legals per
obtenir-la (entre ells la classificació en tercer grau).
Es podria plantejar en aquest cas l’accés tercer grau en relació a l’expulsió d’estrangers (art
89.1 i 2 CP).

10

Art 106.2 RP: la progresión en el grado dependerá de la modificación positiva de aquellos factores
relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un
incremento de la confianza deposita en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más
importantes que impliquen un mayor margen de libertad.
11

En aquest cas, no s’accedeix a la llibertat condicional pel requisit temporal que s’exigeix però si que la
classificació a tercer grau es un requisit previ necessari per accedir-hi.
12

Art 91 CP: “1.Los penados que hubieran cumplido la edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción
de la condena, y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto el de haber extinguido las tres
cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad de la condena, podrán obtener la
suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional.
El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede
acreditado tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, se
estimen necesarios.”
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Quan la pena és superior a un any serà substituïda per l’expulsió, a excepció que el
Jutge o Tribunal per raons de defensa de l’ordenament jurídic pot optar pel
compliment d’una part de la pena a Espanya, que no podrà ser superior a 2/3 de la
seva durada. L’expulsió tindrà lloc quan el penat hagi accedit al tercer grau o a la
llibertat condicional.



Quan la pena és superior a cinc anys, el jutge o Tribunal decidiran si la pena es
compleix per complet a Espanya o només parcialment. En cas de l’execució parcial
l’expulsió tindrà lloc una vegada s’ha complert la part de pena que s’hagués
determinat o bé quan el penat accedeixi al tercer grau o a la llibertat condicional

Per tant aquesta referència a la classificació penitenciaria únicament compleix la funció
d’assenyalar el moment de l’expulsió. Es planteja el sentit del tercer grau en relació a la
llibertat condicional que ha de realitzar-se en l’estranger de l’article 197 RP13.
2.6 Procediment i autors que participen en el tercer grau (Mir, 2015)
La proposta de classificació inicial es produeix quan un penat ingressa al centre penitenciari.
Aquesta proposta és formulada per la junta de tractament i en un termini de dos mesos d’ençà
que reben la sentència de l’intern han de realitzar-la.
L’òrgan competent per dictar resolució de classificació de tercer grau quan la pena és de més
d’un any de privació de llibertat és el Centre Directiu14. La resolució s’haurà de dictar en un
termini màxim de dos mesos des de la rebuda de la proposta (es pot ampliar per dos mesos
més). La resolució es notificarà a l’intern, en el cas que no estigi d’acord amb la resolució
podrà interposar un recurs davant el Jutge de Vigilància.
Quan les penes són fins a un any, la proposta de classificació inicial formulada per la Junta de
Tractament i adoptada de forma unànime, tindrà la consideració de resolució de classificació
inicial en tots els efectes. En aquest cas, l’acord de classificació en tercer grau es notificarà a
13

Art 197 RP:”1-En el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles
residentes en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, se elevará al Juez de Vigilancia su
expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquél pueda disfrutar de esta situación en
su país de residencia, así como de las cautelas que hayan de adoptarse, en su caso, al objeto de que dicha
libertad se disfrute efectivamente en el país fijado. A estos efectos, y siempre que las normas de Derecho
Internacional lo permitan, se podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado del país fijado la
aplicación de las medidas de seguimiento y control de la libertad condicional previstas en su legislación
interna”
14

El Centre Directiu és diferent quan es tracta d’una Comunitat Autònoma que té les competències penitenciàries
transferides. En el cas de Catalunya és la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
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l’intern, on també podrà posar un recurs davant el Jutge de Vigilància. En el cas que la
proposta de la Junta de Tractament de classificació en tercer grau no fos unànime, es remetrà
al Centre Directiu perquè dicti resolució de classificació inicial.
Totes les resolucions de classificacions o progressions a tercer grau de tractament que són
adoptades pel Centre Directiu o per l’acord unànime de la Junta de Tractament es notificarà
també al Ministeri Fiscal dins el termini de tres dies desprès de la data d’adopció (Art 107
RP).
2.7 Nombre total d’interns en tercer grau de tractament
Abans d’introduir-nos en la investigació que s’ha portat a terme, es interessant per introduir el
tema de l’estudi analitzar: en primer lloc el total d’interns que van estar en tercer grau de
tractament de l’any 2014 al 2016 i en segon lloc, les progressions a tercer grau en règim de
vida obert restringit de l’any 2014 al 2016, per ficar-nos en context per a l’explicació de la
posterior investigació.

Gràfic 1: Evolució del nombre d’interns en tercer grau de tractament
(2014-2016)

Nº TOTAL INTERNS EN 3R GRAU

TERCER GRAU DE TRACTAMENT
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Justícia de Catalunya
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En aquest primer gràfic el que s’ha volgut reflectir és l’evolució del total d’interns que han
estat classificats en tercer grau de tractament durant el període de temps del 2014 al 2016.
Si observem aquest gràfic, es pot veure com es produeix un descens significatiu en el nombre
total d’interns que han estat classificats en tercer grau.


L’any 2014 hi havia 1.616 interns



L’any 2015 hi havia 1.492 interns



L’any 2016 hi havia 1.451 interns

Podem concloure que de l’any 2014 a l’any 2016 hi ha quasi 200 interns menys que han estat
classificats a tercer grau. Gràcies a les dades del Departament de Justícia15 de Catalunya,
sabem que l’any 2014 va haver 9.734 persones empresonades, l’any 2015 n’hi havia 9.229 i
l’any 2016 8.746. Per tant, veiem com hi ha hagut un descens del nombre total de presos, cosa
que ha comportat també al fet que el nombre d’interns en tercer grau també descendís.

Gràfic 2: Evolució de les progressions a tercer grau en règim obert
restringit (2014-2016)

PROGRESSIONS A TERCER GRAU
OBERT RESTRINGIT

2014
40%

41%

2015
2016

19%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
15

Estadística vista a pàgina web:
http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/1_pob.html
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En aquest segon gràfic el que s’ha volgut reflectir és l’evolució de les progressions a tercer
grau de tractament en el règim de vida obert restringit durant el període de temps del 2014 al
2016.
Si observem aquest gràfic, es pot veure que hi ha una gran diferència entre els anys 2014 i
2016 amb el 2015 en les progressions a tercer grau.


L’any 2014 es van progressar 802 interns, és a dir un 40%



L’any 2015 es van progressar 393 interns, és a dir un 19%



L’any 2016 es van progressar 892 interns, és a dir un 41%

Per tant, podem concloure que l’any 2014 i 2016 són els dos anys on més progressions a
tercer grau a règim de vida obert restringit s’han atorgat. L’any 2015 es van progressar quasi
500 persones menys que els altres dos anys.

3.INVESTIGACIÓ
El següent estudi té com a finalitat veure quin és el funcionament de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris. Per això, s’ha intentat veure com aquesta compleix la normativa o si bé
actua segons uns criteris propis.
3.1 Objectiu
L’objectiu principal d’aquest estudi és veure si la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a
l’hora de realitzar una progressió a tercer grau de tractament aplica els criteris o requisits que
vénen marcats en la normativa, en concret en l’article 63 LOGP i 102.2 RP i l’article 72.5
LOGP16 o si bé, segueix uns altres criteris o n’imposa uns altres segons la seva
discrecionalitat.
A mesura que s’anava realitzant l’estudi van sortir més qüestions importants a estudiar, ja que
vaig adonar-me que quan arribava una petició de progressió a tercer grau d’un centre
penitenciari a la DGSP, els informes d’acceptació ho anaven realitzant tècnics diferents de
forma aleatòria. Per tant, he dividit en tres els objectius a estudiar:

16

La normativa, ha estat explicada en l’apartat 2.2 Els criteris de classificació.
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El primer objectiu que s’ha volgut analitzar, tal com ja s’ha mencionat amb anterioritat;
consisteix a veure si la DGSP a l’hora de realitzar una progressió als interns aplica la
normativa, o bé si hi ha algun punt o criteri que ells valoren i la normativa no ho fa, o a la
inversa.
El segon objectiu, que és el que es va decidir estudiar un cop ja havia començat a realitzar
l’estudi, és veure que és el que tenen en compte els tècnics de la DGSP quan elaboren
l’informe per atorgar les progressions a tercer grau en règim de vida obert restringit.
El tercer objectiu va sorgir un cop ja s’havia realitzat la base de dades, i és veure els casos on
es produeix una progressió a tercer grau en la modalitat de vida obert restringit amb la
finalitat només de substituir la pena per l’expulsió del territori espanyol. He trobat interessant
fer un anàlisi d’aquest punt, ja que com bé és vora en els resultats, la nacionalitat i la situació
administrativa de l’intern és un criteri que els tècnics tenen en compte quan realitzen els
informes. És rellevant estudiar-ho perquè, es pot relacionar amb la modalitat d’accés a tercer
grau, que s’ha explicat anteriorment on s’accedeix a aquest grau per poder expulsar del país
als estrangers.
3.2 Metodologia i Mostra
Aquesta investigació ha consistit en la realització d’un anàlisi quantitatiu mitjançant la creació
d’una base de dades sobre la progressió que atorga la Direcció General de Serveis
Penitenciaris a tercer grau de tractament en la modalitat de vida obert restringit.
El període escollit per la creació de la base de dades ha estat el mes de Novembre del 2016,
on es van produir 97 progressions i el mes de Desembre del 2016, on hi va haver 45
progressions. El motiu d’elecció d’aquest període de temps ha estat perquè el mes de
Novembre era el mes on es van produir més progressions i vaig agafar també el mes de
Desembre perquè era més concís fer un estudi on la mostra no fos inferior a 100.
Per tant, la mostra utilitzada en aquest estudi ha estat de 142 progressions; afegir que aquesta
ha estat elegida de forma aleatòria pel que respecta al gènere, nacionalitat, edat, activitat
delictiva i el centre penitenciari.
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3.2.1 Elaboració de base dades:
La base de dades s’ha creat mitjançant la consulta dels expedients dels interns en el programa
SIPC (sistema d’informació penitenciaria català) de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris del mes de Novembre i Desembre del 2016.
A continuació s’explicarà de la forma més precisa com s’ha elaborat la base de dades:
Primer de tot, es va procedir a entrar al SIPC a l’apartat d’estadística. Un cop dins es va
introduir el que es volia estudiar (el mes de Novembre i Desembre i la progressió a tercer grau
en règim obert restringit), i es va crear un Word on s’anava apuntant de tots els informes dels
interns quins eren els motius pel qual es donaven la progressió a tercer grau17. Aquí vaig
trobar les primeres dificultats, ja que el SIPC quan introduïes el que volies estudiar treia un
llistat amb els noms dels interns, però aquests no estaven enumerats i molt de cops si es
tancava el programa, havia de comptar manualment un per un els interns fins a arribar on
m’havia quedat.
Un cop es va acabar amb les 142 progressions, es va valorar dels motius per atorgar la
progressió, quins eren el que més sortien en els informes.
Seguidament es va crear una plantilla a l’Excel, on es va posar a una columna a l’esquerra la
normativa, que com bé s’ha mencionat en apartats anteriors s’ha utilitzat l’esquema de les
variables de classificació de Luis Fernández Arévalo i Javier Nistal Burón (2016), i en una
columna a la part dreta s’exposa el que la DGSP té en compte per donar la progressió a tercer
grau. Això es va fer per vincular les dues columnes, a fi de poder estudiar el primer objectiu,
de si la DGSP complia amb la normativa o no, o si afegia altres criteris.
Quan es va tenir vinculat es va tornar a agafar el Word, on estava apuntat de cada intern els
motius de per què s’atorgava la progressió a tercer grau de tractament en règim obert
restringit, i a la columna de la Direcció General es va anar omplint per cada intern en la
casella corresponent si els tècnics havien tingut en compte els motius o no de la següent
forma18:

17
18



Si ho havien tingut en compte: 1



No ho havien tingut en compte: 0

A l’annex es pot veure uns exemples de la recollida d’informació.
A l’annex es pot veure un exemple de la creació de la base de dades
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Una vegada és va completar pels 142 interns, es van extreure els pertinents percentatges a fi
de poder estudiar/analitzar els resultats.

4. ANÀLISIS DELS RESULTATS
Una vegada s’ha creat la base de dades es passa a fer-ne l’anàlisi dels resultats. Així com s’ha
mencionat en l’apartat de la metodologia, les dades que s’han obtingut a través de la
investigació es dividiran en tres apartats diferents. En primer lloc s’analitzarà els resultats del
primer objectiu, en segon lloc els resultats del segon objectiu i per acabar els resultats del
tercer objectiu.
4.1 Resultats primer objectiu
En aquest punt es passa a analitzar el primer objectiu de la investigació que s’ha portat a
terme. Recordar que el primer objectiu és si la DGSP aplica la normativa o no, quan realitza
una classificació a tercer grau de tractament.
En la taula 1 s’analitzen els criteris penals i podem veure que la DGSP segueix les variables
tal com expressa la normativa. Pel que fa a la duració de la condemna la DGSP té en compte
si s’ha complert la ¼ de la condemna i quan s’assoleix la llibertat definitiva. En relació a
l’activitat delictiva i al tipus de delicte la DGSP mira quin és el delicte que s’ha comès. Quan
la normativa parla de la condemna imposada la DGSP també mira quina és la pena que s’ha
imposat. Finalment pel que fa als antecedents delictius la DGSP mira si hi ha reincidència
penal i reincidència penitenciaria.
És important destacar en aquesta primera taula que la DGSP també té en compte si l’intern té
causes penals pendents i el ingrés voluntari. Aquestes dues variables, la normativa no
especifica que s’hagin de tenir en compte per realitzar una classificació.
En la taula 2 es comenta els criteris penitenciaris. Tal com observem a la taula podem veure
com la DGSP segueix les variables de la conducta al centre penitenciari, de si hi ha
expedients disciplinaris i la trajectòria penitenciaria d’igual forma que la normativa. Es podria
destacar que en la trajectòria penitenciaria la DGSP només mira si l’intern ha tingut
regressions en el grau de tractament.
La taula 3 representa els criteris sobre l’historial de l’intern, en aquest cas la normativa
expressa que s’ha de tenir en compte la variable de la personalitat, l’historial individual, el
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familiar, el social i delictiu. Podem veure que la DGSP només té en compte si hi ha una
problemàtica toxicològica, una problemàtica psicopatològica i es reconeix el delicte.
En referència als criteris indeterminats de la taula 4, veiem que la DGSP segueix les variables
així com s’expressa en la normativa. Pel que fa al mitjà de retorn la DGSP contempla el
recolzament exterior que té l’intern i en relació amb el tractament, la DGSP té en compte si es
realitzen programes de tractament, sortides programades, permisos de sortida i el règim 100.2.
La taula 5 plasma la responsabilitat civil derivada del delicte de l’article 72.5 LOGP. Aquest
article expressa que és un requisit indispensable per accedir a tercer grau de tractament haver
satisfet la RC. Podem veure que la DGSP també té en compte la RC per realitzar una
classificació en tercer grau de tractament, però a part, tenen en compte si no es té
responsabilitat civil, si s’ha signat el compromís de pagament o s’està pagant la RC.
Finalitzarem l’anàlisi dels resultats del primer objectiu comentant la taula 6. Veiem que en
aquest cas, la DGSP utilitza les variables de nacionalitat, de situació administrativa (irregular
o regular), si hi ha vinculació al país i vinculació familiar i la substitució de la pena per
expulsió del país. En referència a la normativa, aquesta no especifica res respecte del fet que
s’hagi de tenir en compte per accedir a tercer grau de tractament.
4.2 Resultats segon objectiu
En aquest segon punt s’analitzen els resultats del segon objectiu que s’han extret de la creació
de la base de dades, per veure quins són els criteris que més tenen en compte els tècnics de la
DGSP en el moment en què realitzen una progressió a tercer grau de tractament en règim de
vida obert restringit.
Abans de començar a explicar els resultats, és important mencionar que el nombre total dels
interns que s’han estudiat, apareixen en %. És a dir, del que es vol estudiar, apareixerà el %
total dels interns que s’ha estudiat aquella variable.
En la taula 7 s’analitzen els criteris penals. Podem observar els següents resultats:
-En el compliment d’¼, s’ha valorat en un 97,18% d’interns. En aquesta variable, es pot
observar el fet que ho han tingut en compte en elevades ocasions. Veiem com el tècnic 3, 4 i 6
en un 100% dels casos i la resta dels tècnics al voltant també del 100%; en un 91,7%, 97,4% i
96,9% dels casos per realitzar una progressió.
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-En l’assoliment de la LLD podem veure que ocorre el mateix que el compliment d’¼, s’ha
tingut en compte en un 93,66% dels interns. En aquest cas el tècnic 1 i 5 ho han tingut en
compte en un 100% dels casos. La resta dels tècnics, també ho han valorat en moltes
ocasions.
-Respecte a la reincidència penal i a la reincidència penitenciaria, ambdós es troben bastant
igualades, la primera va ser valorada en un 33,80% d’interns i la segona en un 30,99%. El
tècnic 5 és el que en ambdues reincidències els va tenir més en compte per elaborar l’informe
de progressió en un 100% dels casos. En contraposició, veiem que el tècnic 3 en les dues
reincidències ho valora en un 6,9% dels casos, per tant és el que menys ho va tenir en compte.
La valoració que han fet la resta dels tècnics és variada, per exemple el tècnic 1 en la
reincidència penal i penitenciaria en un 58,3% i 54,2% dels casos; pel que fa al tècnic 4 en un
31,3% en la penal i 18,8% dels casos la penitenciaria, i el tècnic 6 en un 62,5% i 75% dels
casos. El tècnic 2 en ambdues reincidències ho ha valorat en un 15,8% dels casos.
-En les causes penals pendents, els cops que s’ha tingut en compte per elaborar l’informe de
progressió, baixa fins al 23,24% dels interns. El tècnic que més ho considera és el tècnic 6 en
un 87,5% dels casos i el tècnic 5 en un 80%. La resta dels tècnics ho han valorat en molt
poques ocasions. Es podria destacar el tècnic 3, que és el que menys ho ha tingut en compte,
en un 3,4% dels casos.
-Per acabar la taula 7, s’analitza el ingrés voluntari. Com veiem a la taula, aquesta és la
variable dels criteris penals que menys s’ha utilitzat per realitzar una progressió a tercer grau,
en concret només en un 12,68% dels interns. El tècnic 5 és el que més en compte ho ha tingut
en un 40% dels casos. La resta dels tècnics ho han valorat en molt pocs casos, per exemple el
que menys el tècnic 3 en un 3,4% dels casos; el tècnic 1 en un 16,7%; el tècnic 2 en un
10,5%, i el tècnic 4 i 6 en un 12,5% dels casos.
A continuació s’analitzarà la taula 8 on es tracta els criteris penitenciaris. En primer lloc
respecte a la conducta penitenciaria, es va valorar en un 79,85% dels interns. Els tècnics que
més ho han valorat han estat el 5 i 6 en un 100% dels casos. En contraposició, el tècnic 4 és el
que menys ho ha valorat, en un 43,8% dels casos. La resta dels tècnics, ho van tenir molt en
compte per realitzar la progressió a tercer grau: el tècnic 1 en un 87,5, el tècnic 2 en un 86,8%
i el tècnic 3 en un 89,7% dels casos.
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En referència als expedients disciplinaris, es va tenir en compte en un 68,31% dels casos
estudiats. El tècnic 5 és el que més ho va valorar en un 100% dels casos. D’altra banda, el
tècnic 2 el que menys en un 39,5% dels casos. Pel que fa als tècnics 1 i 6 ho van valorar en un
75% dels casos, el tècnic 3 en un 89,7% i el tècnic 4 en un 65,6% dels casos. Per tant, ho van
tenir bastant en compte per realitzar la progressió a tercer grau.
L’últim àmbit que analitzarem de la taula 8 són les regressions. Aquestes es van valorar en un
22,54% dels interns, i en general podem veure, que és la variable que menys s’ha utilitzat dels
criteris penitenciaris. El tècnic 2 és el que més ho ha tingut en compte, en un 26,3% dels
casos. D’altra banda, el tècnic 3 és el que menys ho ha considerat, en concret en un 17,2%
dels casos. En referència al tècnic 1 i 6 ho han valorat en un 25% de casos, el tècnic 4 en un
21,9% i el tècnic 5 en un 20% dels casos.
Passem a analitzar la taula 9, on fa referència als criteris de la història. Comença’m l’anàlisi
dels casos pel que fa a la problemàtica toxicològica, on veiem que s’ha estudiat en un 41,55%
dels interns. En aquest cas, el tècnic 5 és el que més ho ha considerat, en un 100% dels casos.
En contraposició trobem al tècnic 2, que ho ha valorat només en 13,2% dels casos. A
continuació veiem la resta dels tècnics: el tècnic 1 ho ha considerat en un 66,7%, el tècnic 3
en un 20,7%, el tècnic 4 en un 59,4% i el tècnic 6 en un 37,5% dels casos.
Respecte a la problemàtica psicopatològica, com podem observar a la taula, és una variable on
quasi no s’ha considerat a l’hora de realitzar una progressió a tercer grau, només s’ha estudiat
en un 10,56% dels interns. El tècnic 5 és el que més ho ha tingut en compte en un 50% dels
casos. I els tècnics 1 i el 6 són els que menys ho han considerat, en un 0% dels casos. Pel que
fa al tècnic 2 ho ha valorat en un 10,5% dels casos, el tècnic 3 en un 3,4% i el tècnic 4 en un
15,6% dels casos.
Per acabar, analitzem la variable de reconeixement del delicte on s’ha estudiat en un 31,69%
d’interns. El tècnic 5 ha estat el que més ho ha tingut en compte en un 100% dels casos. Al
contrari que el tècnic 3 que ho ha tingut en compte per realitzar la progressió en un 6,9% dels
casos. El tècnic 1 ho ha considerat en un 50% dels casos, el tècnic 2 en un 15,8%, el 3 en un
37,5% i el tècnic 6 en un 25% dels casos.
En la taula 10 s’analitzen els criteris indeterminats. En primer lloc el recolzament exterior,
així com podem observar, és una variable que es té molt en compte pels tècnics a l’hora de
realitzar una progressió, ja que s’ha estudiat en un 80,28% dels interns. Els tècnics 5 i 6 són
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els que més ho han valorat, en un 100% dels casos. En canvi, el tècnic 4 l’ha utilitzat en un
65,6%; encara que sigui el tècnic que menys utilitat li ha donat a la variable, el percentatge de
casos que ho fa es força elevat. El tècnic 1 l’ha tingut en compte en un 83,3% dels casos, el 2
en un 81,6% i el 3 en un 79,3% dels casos.
En relació als programes de tractament, com també en la variable del recolzament exterior,
també és una variable que es té molt en compte i s’ha utilitzat en un 73,24% dels interns. En
aquest cas, el tècnic 3 l’ha utilitzat en un 93,1% dels casos. D’altra banda, el tècnic 1 en un
50% dels casos; com bé s’ha esmentat anteriorment, encara que sigui el tècnic que menys ha
considerat la variable, el percentatge de casos que ho fa es força elevat. El tècnic 2 l’ha tingut
en compte en un 60,5% dels casos, el 4 en un 90,6%, el tècnic 5 en un 70% i el tècnic 6 en un
62,5% dels casos.
En referència a les sortides programades és la variable que menys s’ha tingut en compte dels
criteris indeterminats, només en un 7,75% dels interns. El tècnic 5 és el que més l’ha utilitzat
en un 30% dels casos. En contraposició, podem veure com el tècnic 4 i 6 l’han considerat en
un 0% dels casos. Pel que fa al tècnic 1 l’ha utilitzat en un 4,2% dels casos, el tècnic 2 en un
15,8% i el 3 en un 3,4% dels casos.
Com es veu reflectit en la taula 10, els permisos de sortida és una variable molt important i es
té compte en un 89,44% dels interns. El tècnic 5 és el que més l’ha considerat en un 100%
dels casos. D’altra banda, el tècnic 4 en un 78,1% dels casos. La resta dels tècnics, ho van
tenir molt en compte per realitzar la progressió a tercer grau: el tècnic 1 en un 95,8%, el tècnic
2 en un 86,8%, el tècnic 3 en un 96,6% i el tècnic 6 en un 87,5% dels casos.
Per acabar, s’analitza la variable del règim de vida de l’article 100.2 i podem observar que
aquesta s’ha valorat en un 21,83% dels interns que s’han estudiat. El tècnic 5 és el que més
l’ha utilitzat, en un 40% dels casos. En contraposició, el tècnic 1 és el que menys l’ha tingut
en compte, només en un 12,5% dels casos. Pel que respecte a la resta dels tècnics: el tècnic 2
ho ha valorat en un 21,1%, el tècnic 3 en un 24,1%, el 4 en un 21,9% i el tècnic 6 en un 25%
dels casos.
Per finalitzar l’anàlisi dels resultats del segon objectiu, es comentaran els resultats obtinguts
de la taula 11. Aquests es refereixen a la responsabilitat civil derivada del delicte, que com bé
sabem, el pagament d’aquesta variable és un requisit indispensable per accedir al tercer grau.
Es divideix la taula en tres i en primer lloc, analitzem quan no hi ha responsabilitat civil, que
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és el cas d’un 43,66% d’interns. El tècnic que més ho ha tingut en compte és el 5 en un 60%.
El tècnic que menys ho ha tingut en compte és el 6 en un 37,5% dels casos.
Si la responsabilitat civil ha estat pagada, s’ha mirat en un 19,01% dels interns. El tècnic que
més ho ha tingut en compte ha estat el 6 en un 25%. I el que menys el tècnic 5 en un 0% dels
casos.
Per finalitzar, si s’ha signat el compromís de pagament o s’està pagant la responsabilitat civil
s’ha valorat en un 36,62% d’interns. El tècnic 5 és el que més ho ha tingut en compte, i el
tècnic 1 el que menys amb un 33,3% dels casos.
4.3 Resultats objectiu 3
Per concloure el punt d’anàlisi dels resultats, el que es vol portar a terme en aquest darrer
apartat és analitzar els resultats de l’objectiu tres. A manera de recordatori, l’objectiu tres era
estudiar aquells casos on es produeix una progressió a tercer grau en la modalitat de vida
obert restringit només amb l’objectiu de substituir la pena per expulsió del territori.
La taula 12 parla sobre la nacionalitat. Abans d’estudiar l’objectiu, es comentarà breument
les diferents variables que es troben en la taula. Pel que fa a la situació administrativa regular,
es va tenir en compte en un 22,54% dels interns que es va estudiar i en referència a la situació
administrativa irregular en un 13,38%. En referència a la vinculació al país o familiar de
l’intern es va valorar en un 9,15% dels interns.
En referència a la substitució de la pena per l’expulsió, com bé observem a la taula 12, s’ha
tingut en compte la progressió a tercer grau de tractament només amb la finalitat d’accedir
aquest grau per poder expulsar del terreny en un 8,45% dels interns que s’han estudiat.
En aquest cas, el tècnic 1 ha realitzat aquesta progressió per expulsar del país a l’estranger en
un 8,3% dels casos, el tècnic 2 en un 7,9%, el tècnic 3 en un 6,9%, el tècnic 4 en un 12,5%, el
tècnic 5 en un 0% i el tècnic 6 en un 12,5% dels casos.

5.CONCLUSIÓ I REFLEXIÓ
En aquest darrer punt es passarà a veure les conclusions que s’han extret d’aquest treball.
Des d’una reflexió més personal, el tercer grau és el millor grau de tractament on un intern pot
complir la seva condemna. És el millor en el sentit, que fomenta la seva rehabilitació i la seva
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inserció tant social com laboral. També, és important perquè aquest règim permet que l’intern
segueixi amb la seva vida personal i no trenqui els vincles afectius ni familiars, cosa que en
algunes ocasions inclús es podria dir que moltes, que un intern tingui ajudes i recolzament
exterior per part de familiars ajuda i fomenta al fet que no torni a reincidir.
Per tant, si l’article 25 de la CE especifica que el nostre sistema penitenciari té l’objectiu
principal de reeducar i reinserir socialment a l’intern, aquesta reinserció s’aconseguirà en la
seva plenitud, quan el penat arribi al règim obert. Per aquest motiu s’ha de fomentar i
potenciar la classificació en aquest règim.
Un cop s’ha analitzat els resultats dels tres objectius, es passarà a treure la conclusió de cada
un d’ells:
De cara al primer objectiu, tal com s’ha comprovat en l’anàlisi del seu resultat, la DGSP
aplica la normativa. També és veritat que es pot veure com segons la seva discrecionalitat
aplica uns altres criteris o requisits que no vénen marcats en la normativa.
Aquest fet ho podem veure per exemple, en els criteris penals on a part de seguir la normativa
té en compte les variables del ingrés voluntari i les causes penals pendents. També en els
criteris penitenciaris, encara que segueixi d’igual forma la normativa, li dóna més importància
a les regressions. Pel que fa als criteris de l’historial de l’intern, crida l’atenció personalment
que de cinc variables que demana la normativa, la DGSP només té en compte si hi ha una
problemàtica toxicològica, una problemàtica psicopatològica i si es reconeix el delicte. En
aquest criteri, des d’un punt de vista personal, seria important que la DGSP també tingués en
compte com és la personalitat de l’intern o si per exemple algun familiar compta amb
antecedents delictius o si la família està en condicions d’ajudar l’intern... És a dir, en aquest
punt és important incidir més i prestar més atenció a com és l’intern i l’entorn que aquest té.
En els criteris indeterminats, la variable de recolzament exterior és molt important i en relació
al que s’ha comentat abans, s’hauria de donar més importància a com és en realitat aquest
recolzament. Sabem que la DGSP aplica la normativa, però també és important veure en
quina magnitud ho fa.
Per acabar els exemples dels criteris que la DGSP aplica segons la seva discrecionalitat, un
clar exemple és el de la nacionalitat dels interns. Com bé ja s’ha comentat en l’anàlisi, en la
normativa no es fa referència que s’hagi de tenir en compte per realitzar una classificació o
per accedir a tercer grau de tractament. Per tant, seria important en referència a aquest criteri
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saber el motiu de per què es valora quan no és un requisit, o si més bé només es té en compte
per procedir amb l’expulsió en aquells casos en què l’estranger estigui en una situació
administrativa irregular, fet que comentarem quan arribem a l’objectiu tres.
Per tant, podem concloure que el primer objectiu es compleix perquè la DGSP compleix la
normativa de l’article 63 de la LOGP i l’article 102.2 RP, a més de la responsabilitat civil de
l’article 72.5 LOGP. També, després de veure els exemples, veiem que la DGSP té en compte
altres criteris que no estan regulats en la normativa.
Pel que fa al segon objectiu, s’ha vist quins són els criteris que més en compte tenen els
tècnics de la DGSP.
Abans de treure unes conclusions sobre aquests criteris, m’agradaria apuntar que el que s’hagi
estudiat el que tenen en compte, no significa que els interns tinguin per exemple una
problemàtica toxicològica o tinguin causes penals pendents, sinó que només s’ha mirat el que
han tingut en compte quan han elaborat l’informe per realitzar la progressió. També
m’agradaria explicar que, els tècnics que han sortit en la base han estat 6, però s’ha de tenir en
compte que només s’han analitzat 142 progressions, tal vegada si s’hagués estudiat més
mesos o un any sencer haguessin pogut sortir més tècnics en la base de dades.
Una vegada s’han analitzat els resultats d’aquest objectiu podem concloure que:
El tècnic 5 és el que més vegades ha tingut en compte les variables dels criteris penals i en
contraposició, veiem que el tècnic 3 és el que menys vegades ho ha considerat. El que podem
concloure d’aquests criteris penals és que el compliment d’1/4 de la condemna i l’assoliment
de la llibertat definitiva són les variables que més es tenen en compte els tècnics a l’hora de
realitzar l’informe per atorgar la progressió a tercer grau de tractament en règim de vida
restringit.
En referència als criteris penitenciaris, el tècnic 5 és el que més vegades ha valorat les
variables d’aquest criteri, i el tècnic 4 el que menys les ha tingut en compte. Podem concloure
que en aquests criteris penitenciaris, la conducta en el centre penitenciari i els expedients
disciplinaris són les variables que més es tenen en compte els tècnics a l’hora de realitzar
l’informe per atorgar la progressió a tercer grau de tractament en règim de vida obert
restringit.
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En els criteris de l’historial de l’intern el tècnic 5 és el que més vegades ha tingut en compte
les seves variables, i en canvi podem veure que el tècnic 3 és el que menys les ha valorat. Les
variables que més tenen compte els tècnics a l’hora de realitzar l’informe per atorgar la
progressió a tercer grau de tractament en règim de vida obert restringit són la problemàtica
toxicològica i el reconeixement del delicte.
Pel que fa als criteris indeterminats, el tècnic 5 és el que més ha considerat les seves variables,
en contraposició amb el tècnic 4 que és el que menys les ha tingut en compte. El que podem
concloure d’aquests criteris penals indeterminats és que el recolzament exterior, els
programes de tractament i els permisos de sortida són les variables que més tenen en compte
els tècnics a l’hora de realitzar l’informe per atorgar la progressió a tercer grau de tractament
en règim de vida obert restringit.
Finalment, en referència a la responsabilitat civil derivada del delicte és important destacar
que els tècnics, és uns dels criteris que més importància li dóna a l’hora de realitzar qualsevol
classificació, ja sigui una progressió com una classificació inicial. Com bé ja he dit, la DGSP
divideix en tres la RC: en primer lloc si no hi ha RC, això significa que hi ha certs delictes en
què el jutge no ha imposat pagar la RC. Un exemple on no hi ha mai RC és en els delictes
contra la salut pública. En segon lloc, si la RC ja ha estat pagada i finalment si s’ha signat el
compromís de pagament o s’està pagant.
La RC és un criteri que havia d’incloure a la base de dades per estudiar els criteris que
utilitzen els tècnics, però també m’he adonat en el moment d’interpretar els resultats que no es
pot fer d’igual forma que els altres criteris. Això és així perquè la RC és un criteri que o bé,
el tens o bé ja l’has pagat, per aquest motiu no es pot analitzar en base de si un tècnic ho ha
tingut més en compte o no.
El que podem veure és que hi ha bastant interns que no han tingut responsabilitat civil en els
casos que s’ha estudiat, i segurament és perquè la majoria dels delictes eren contra la salut
pública, que com bé he dit aquest delicte no té RC. També podem concloure que una part
important dels interns estaven pagant la RC o, havien signat el compromís de fer-ho, en el
moment de realitzar-se la progressió.
Per tant, a manera de conclusió podem veure que en referència els tècnics, el 5 és el que més
ha tingut en compte les variables de tots els criteris que s’han estudiat. Es pot intuir per tant,
que els seus informes eren més complets i hi havia més informació de l’intern que ajudava a

28

tenir més clar aquesta progressió a tercer grau. D’altra banda, també crec que en referència al
fet de tenir més en compte els criteris i les variables és alguna cosa subjectiva, ja que pot
variar en funció del que el tècnic cregui que és més important a tenir en compte o no, i també
crec que pot afectar la situació d’acumulació de feina a l’hora de realitzar els informes, és a
dir, tal vegada o poden fer més aviat que altres vegades i només tenir en compte alguns
criteris.
Per acabar, en l’anàlisi del tercer objectiu s’ha vist aquells casos en què es progressava a
tercer grau només per realitzar l’expulsió del país. Aquest objectiu en realitat no té una relació
amb els altres dos, però es realitzava el marc teòric la modalitat d’accés al tercer grau només
per aquesta finalitat i després quan es va acabar la base de dades, vaig veure que realment si hi
havia casos i vaig ser conscient del que això comportava.
No és de nou saber, que tant en les presons de Catalunya com de la resta d’Espanya hi ha
molts interns que són estrangers, però el que hauria de ser important és saber quants d’ells hi
estan per un cop s’arribi a tercer grau procedir a la seva expulsió. El que seria important és
saber en quines condicions en realitat se’ls ha progressat a tercer grau, si han realitzat algun
programa de tractament, si han gaudit de permisos de sortida, o simplement s’ha accelerat el
procés per quan abans poder-los expulsar sense tenir en compte la seva reinserció.
El resultat que s’ha extret per analitzar aquest tercer objectiu és d’un 8,3% dels casos. Pot
semblar un tant per cent baix, i en realitat ho és; però també s’ha de tenir en compte que
només hem estudiat 142 progressions i que d’aquests un 8,3% sigui només per expulsar del
país és preocupant.
Un cop s’han comentat i vist les conclusions dels tres objectius, és necessari ser objectiu i
veure quines limitacions presenta aquest estudi. En primer lloc, el només haver estudiat dos
mesos considero que és un termini molt curt per arribar a treure una conclusió 100% ferma
dels tres objectius, però sobretot dels criteris que tenen els tècnics per realitzar la progressió a
tercer i de la feina que realitzen. També una altra limitació seria el fet que al només tenir 100
hores de pràctiques universitàries ha condicionat que només hagi tingut l’oportunitat
d’estudiar dos mesos, això també s’ha vist reflectit en el que només hagin sortit 6 tècnics en
l’estudi, perquè tal vegada més temps d’estudi haguéssim pogut conèixer més criteris i
variables que utilitza la DGSP.
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D’altra banda, també considero que al haver realitzat aquest estudi ha premés obrir una mica
les portes i veure el funcionament que té la DGSP i en concret la Secció de Classificació,
envers amb l’intern i les seves tasques.
Per acabar, és interessant realitzar unes recomanacions de cara a un futur, per continuar amb
aquesta investigació:
-Primer de tot, seria més important estudiar tot un any sencer perquè així es podria treure més
informació sobre els criteris dels tècnics. També seria important estudiar tot un any els casos
en què s’ha realitzat la progressió només per procedir a l’expulsió de l’intern.
-En segon lloc, seria interessant estudiar els casos on els interns no se’ls ha progressat i els
seus motius i comparar-ho amb els interns que si han estat progressats.
-Finalment, es podria estudiar si, en funció dels delictes que s’han comès valorar si els criteris
dels tècnics varien o són igual sense tenir en compte el delicte de l’intern.
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6. ANNEX
Exemple 1- Exemple de recollida d’informació dels interns
INTERN 1














Home / 41 anys
CP Ponent / Tècnic 1
4 anys presó
Delicte salut pública
No consta RC
¼ si / Assoliment LLD
Reincidència penal / Reincidència penitenciari
Conducta CP / ED
Permisos sortida
Règim de vida art. 100.2
Nacionalitat colombiana i situació administrativa regular
Problemes toxicològics
Recolzament familiar

INTERN 2












Home / 37 anys
3 anys i 6 mesos presó
Delicte lesions , delicte de danys, delicte seguretat transit
CP Brians 1 / Tècnic 2
Nacionalitat espanyola
¼ si / Assoliment LLD
Responsabilitat civil ja l’ha pagada
Regressió grau
Programes tractament + règim vida art. 100.2
Problemes toxicològics
Permisos sortida

INTERN 3










Home / 41 anys
3 anys i 8 mesos presó + 15 RPS
Delicte salut publica
Brians 2 / Tècnic 2
Nacionalitat marroquina i situació administrativa regular
¼ si / Assoliment LLD
Reincidència penal / Reincidència penitenciaria
Causes penals pendents
No hi ha RC
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Programa tractament
Permisos sortida
Recolzament exterior

INTERN 4










Home / 25 anys
6 anys i 6 mesos presó
Delicte contra la salut pública
Brians 2 / Tècnic 2
Nacionalitat espanyola
¼ si / Assoliment LLD
No hi ha RC
Permisos de sortida
Recolzament exterior

Exemple 2- Exemple creació de la base de dades
DGSP
Pena

Intern 1

Delicte
1/4 condemna
Assoliment LLD
Reincidència penal
Reincidència penit.
Causes penals pendents
Ingrés voluntari

Salut Pública

4-0-0

Intern 2
3-6-0
Lesions

Intern 3
3-8-15 + 15D
RPS
Salut Pública
1
1
1
1
1
0

Intern 4
6-6-0

Salut Pública
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris .
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Resultats Objectiu 1
Taula 1- Vinculació de la normativa i la DGSP
NORMATIVA
PENAL
Duració de la condemna

DGSP
-¼ Condemna
-Assoliment Llibertat definitiva (LLD)

Activitat delictiva
Tipus de delicte
Condemna imposada
Antecedents delictius

Delicte
Pena
-Reincidència penal
-Reincidència penitenciaria
Causes Penals Pendents
Ingrés Voluntari

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Taula 2- Vinculació de la normativa i la DGSP
NORMATIVA

DGSP

PENITENCIARIS
Conducta Centre Penitenciari (CP)

Conducta CP

Expedients Disciplinaris (ED)

Expedients Disciplinaris

Trajectòria Penitenciaria

Regressions

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Taula 3- Vinculació de la normativa i la DGSP
NORMATIVA

DGSP

HISTÒRIAL
Personalitat
Individual

-Problemàtica toxicològica
-Problemàtica psicopatològica

Familiar
Social
Delictiu

Reconeixement delicte

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
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Taula 4- Vinculació de la normativa i DGSP
NORMATIVA
INDETERMINATS
Mitjà de retorn
Tractament

DGSP
Recolzament exterior
-Programes de tractament
-Sortides Programades
-Permisos de Sortida
-Règim de vida art. 100.2

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Taula 5- Vinculació de la normativa i DGSP
NORMATIVA

DGSP

Responsabilitat civil (RC)

-No té responsabilitat civil
-Responsabilitat civil pagada
-Compromís de pagament RC / pagant RC

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Taula 6- Vinculació de la normativa i DGSP
DGSP
Nacionalitat
Situació administrativa (adm.) regular
Situació administrativa (adm.) irregular
Vinculació al país / familiar
Substitució pena per expulsió
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
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Resultats Objectiu 2
Taula 7- Criteris dels tècnics DGSP al realitzar una progressió a tercer grau
PENAL

Tècnic 1

Tècnic 2

Tècnic 3

Tècnic 4

Tècnic 5

Tècnic 6

¼

91,7%

97,4%

100,0%

96,9%

100,0%

100,0%

Nº total
interns
(%)
97,18%

LLD

100,0%

86,8%

96,6%

96,9%

100,0%

87,5%

93,66%

Reincidència
penal
Reincidència
Penitenciaria
Causes
penals
pendents
Ingrés
voluntari

58,3%

15,8%

6,9%

31,3%

100,0%

62,5%

33,80%

54,2%

15,8%

6,9%

18,8%

100,0%

75,0%

30,99%

33,3%

15,8%

3,4%

9,4%

80,0%

87,5%

23,24%

16,7%

10,5%

3,4%

12,5%

40,0%

12,5%

12,68%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Taula 8- Criteris dels tècnics DGSP al realitzar una progressió a tercer grau
PENITENCIARI

Tècnic 1

Tècnic 2

Tècnic 3

Tècnic 4

Tècnic 5

Tècnic 6

Conducta CP

87,5%

86,8%

89,7%

43,8%

100,0%

100,0%

Nº total
interns
(%)
79,58%

ED

75,0%

39,5%

89,7%

65,6%

100,0%

75,0%

68,31%

Regressions

25,0%

26,3%

17,2%

21,9%

20,0%

25,0%

22,54%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Taula 9- Criteris dels tècnics DGSP al realitzar una progressió a tercer grau
HISTORIAL

Tècnic 1

Tècnic 2

Tècnic 3

Tècnic 4

Tècnic 5

Tècnic 6

Nº total
interns (%)

Problemàtica
Toxicològica

66,7%

13,2%

20,7%

59,4%

100,0%

37,5%

41’55%

Problemàtica
Psicopatològica

0,0%

10,5%

3,4%

15,6%

50,0%

0,0%

10,56%

Reconeixement
del delicte

50,0%

15,8%

6,9%

37,5%

100,0%

25,0%

31,69%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

35

Taula 10- Criteris dels tècnics DGSP al realitzar una progressió a tercer grau
INDETERMINATS

Tècnic 1

Tècnic 2

Tècnic 3

Tècnic 4

Tècnic 5

Tècnic 6

Recolzament
exterior

83,3%

81,6%

79,3%

65,6%

100,0%

100,0%

Nº total
interns
(%)
80,28%

Programes de
tractament

50,0%

60,5%

93,1%

90,6%

70,0%

62,5%

73,24%

Sortides
Programades

4,2%

15,8%

3,4%

0,0%

30,0%

0,0%

7,75%

Permisos de sortida

95,8%

86,8%

96,6%

78,1%

100,0%

87,5%

89,44

Règim de vida art.
100.2

12,5%

21,1%

24,1%

21,9%

40,0%

25,0%

21,83%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Taula 11- Criteris dels tècnics DGSP al realitzar una progressió a tercer grau
RC

Tècnic 1

Tècnic 2

Tècnic 3

Tècnic 4

Tècnic 5

Tècnic 6

No RC

45,8%

42,1%

44,8%

40,6%

60,0%

37,5%

Nº total
interns
(%)
43,66%

RC pagada

20,8%

21,1%

17,2%

21,9%

0,0%

25,0%

19,01%

Compromís /
pagant RC

33,3%

34,2%

37,9%

37,5%

40,0%

37,5%

36,62%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
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Resultats objectiu 3
Taula 12- Criteris dels tècnics DGSP al realitzar una progressió a tercer grau
DGSP-NACIONALITAT

Tècnic
1

Tècnic 2

Tècnic 3

Tècnic 4

Tècnic 5

Tècnic 6

Situació adm. Regular

29,2%

18,4%

27,6%

12,5%

30,0%

37,5%

Nº total
interns
(%)
22,54%

Situació adm. Irregular

4,2%

18,4%

13,8%

18,8%

0,0%

12,5%

13,38%

Vinculació país / familiar

4,2%

10,5%

6,9%

18,8%

0,0%

0,0%

9,15%

Substitució pena per expulsió

8,3%

7,9%

6,9%

12,5%

0,0%

12,5%

8,45%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
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