On adreçar-s’hi inicialment:

Art. 102.4 del Reglament
penitenciari (RD 190/196):
“La classificació en tercer grau
s’aplicarà als interns que, per
les seves circumstàncies
personals i penitenciàries,
estiguin capacitats per portar a
terme un règim de vida en
semillibertat”



Servei de Suport a l’Execució Penal a
Barcelona
Ronda Sant Pere, 31, principal
08010 Barcelona
Telèfon de contacte: 933170249



Secció de Serveis Socials de l’Àmbit Penal de
Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Telèfon de contacte: 872975936



Secció de Serveis Socials de l’Àmbit Penal de
Lleida
c/Victòria Kent, s/n
25071 Lleida
Telèfon de contacte: 973242204/973242208



Secció de Serveis Socials de l’Àmbit Penal de
Tarragona
Av. República Argentina, 2
43071 Tarragona
Telèfon de contacte: 977236446/
977233034

On s’aplicarà el protocol pilot:


Centre Penitenciari Obert de Barcelona
C/ Pare Manjón, 2
08033 Barcelona
Telèfon de contacte: 932742568



Centre Penitenciari Obert de Lleida
C/ Victoria Kent s/n
25006 Lleida
Telèfon de contacte: 973230264

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

PROTOCOL
D’INGRÉS I
CLASSIFICACIÓ
EN
CENTRES OBERTS
CATALUNYA

Les persones que tinguin una
ordre judicial d’ingrés a un centre
penitenciari i que compleixin
certs requisits, poden ingressar a
un centre obert per a la seva
classificació inicial.

OBJECTIU:

CRITERIS D’ADMISSIÓ:

 Afavorir la continuïtat del procés



Presentar-se voluntàriament.

d’integració social d’aquelles



Primer ingrés a presó.

persones que han estabilitzat la



La condemna o suma d’elles ha de ser
inferior o igual a 5 anys de pena privativa de
llibertat.

seva vida després del delicte.


A QUI ES POT APLICAR:
 Persones que tenen una ordre



judicial per complir una pena de
presó i volen fer una presentació
voluntària a un centre
penitenciari.
 Persones penades que es troben
en situació de revocació de la
llibertat condicional per
acumulació d’una pena anterior o
per alguns tipus d’incompliment
de les condicions de la llibertat
condicional.

No haver comès cap delicte en els darrers
dos anys.
En cas de tenir responsabilitat civil:
abonada, declaració d’insolvència i/o
pagaments fraccionats, amb un compromís
sense l’oposició del Tribunal sentenciador.

CRITERIS D’EXCLUSIÓ:


Tenir causes pendents de judici o de recurs.



Tenir una mesura vigent de protecció a la
víctima.



Estar condemnat per algun dels delictes
exclosos al Protocol de Classificació Inicial
en Medi Obert.

VALORACIÓ
Els equips de serveis socials i del centre obert
valoraran, a més dels anteriors, altres aspectes de la
situació personal i social de la persona.

PROJECTE PILOT INICIAL:
 Centre Penitenciari Obert
de Barcelona (Homes)
 Centre Penitenciari Obert
de Lleida (Homes i dones)

Data d’inici:
23 novembre de 2020

