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Tancar La Model: una decisió raonada

• Hi ha capacitat sobrant en el sistema
• Evolució població penitenciària a la baixa

• Inseguretat de la instal·lació actual
• Condicions inadequades per al tractament dels interns
• Necessitat d’inversió a l’edifici molt elevada (condicionament bàsic 

imprescindible 25M€)

• Reforç de plantilles en altres centres
• Millora de les condicions de treball dels funcionaris
• Major capacitat d’inversió en nous centres

• Garantint tots els llocs de treball
• Protegint al màxim les condicions de vida dels interns i les seves famílies

Es pot fer

S’ha de fer

Té efectes
positius

S’ha de fer bé

• Riscos reals a causa de l’obsolescència del centre
• Minimització de l’afectació en l’escolarització dels interns
• Normalització de les plantilles abans de l’estiu (gestionar el període 

vacacional amb ubicacions definitives)

S’ha de fer 
amb agilitat



• Tancament de La Model 
l’any 2017

• Garantir que no es 
produeixin acomiadaments

Principals actuacions realitzades fins avui

Negociació conveni
Aj. de BCN

• Impacte sobre els treballadors  
(funcionaris i interins)

• Mesures per garantir comunicació 
interns – advocats

• Afectació sobre famílies
• Necessitat d'inversió (estudi de 

diferents escenaris)
• Moviments d’interns (criteris de 

mínim impacte)

Proposta 
de constitució

Comissió Especial pel 
Tancament Ordenat de 

La Model CETOM

Signatura conveni 
Ajuntament BCN

Estudi viabilitat 
reordenació dels CPs de BCN

Anunci d'inici 
de la negociació 
Acord de Govern

Aprovació 
moció al Parlament

• Pluriennal d’inversions per al 
centre obert de la ZF

• Comunicació al Govern per a 
la posta en marxa d’un pla 
de xoc per als centres antics

• Comunicació al Govern del 
cronograma de construcció 
d’un nou centre ordinari

Acord de Govern 
per a inversions en CP

• Decisió tancament de 
La Model

• Desplegament definitiu 
de Mas d’Enric

• Impacte sobre la resta 
de centres penitenciaris 
del sistema

Comunicació a 
les organitzacions 

sindicals

10 gen

Abril 2016 Gener 2017 Febrer

20 feb9 feb 14 feb

20 feb

20 feb

Anàlisi amb els departaments 
implicats i altres actors

• Dep. d’Interior, Economia, Salut 
Ensenyament i Governació

• Col∙legis advocats i altres col∙legis 
professionals 

• Entitats del tercer sector
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Accions previstes 
als centres i amb els interns



Conduccions selectives entre centres21 feb

Deixen d’entrar 
preventius al CPHB
i entren a Brians1

7 mar

Comunicació als 
òrgans judicials, 

actors jurídics que 
CPBRIANS1 és el 

nou centre de 
preventius amb 

efectes 07/03/17

Trasllat dels interns 
de COBCN1 a COBCN2 

en autogovern

20 abr 5 mai

Treballs desballestament 
de La Model

1 jun Novembre

Desplegament total 
CP Mas d’Enric

20 mar Setembre

Setembre

Inici trasllats de 
penats de Brians a 

altres centres

21 feb

Febrer Març Abril Maig Juny

21 feb

Trasllat dels interns
del CPHB a altres centres

1 mai 31 mai

+

Calendari d’actuacions previstes als centres i amb els interns
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El CP Brians 1 és el nou centre de preventius en substitució del 
CPHB, i s’hi concentraran tots els preventius de Barcelona
Això implica millors condicions de vida per als interns per...

Convertir CP Brians 1 en un centre de preventius comporta una millor atenció als internsConvertir CP Brians 1 en un centre de preventius comporta una millor atenció als interns

• CP Brians 1 està més dotat amb més espais per a la intervenció

Model de rehabilitació

• Brians 1 es converteix en un centre per a preventius, tot complint amb la indicació de la     
Llei Orgànica de separació entre penats i preventius

Separació penats/preventius (legalitat)

• Totes les unitats de vida estan dotades de tallers productius.
• En no coincidir preventius amb penats, es garanteix que els primers tinguin accés als tallers

Tallers productius

• El CP Brians 1 té unes instal·lacions relativament modernes (antiguitat 25 anys)

Instal·lacions

• La previsió d’obrir una unitat diagnòstica psiquiàtrica especialitzada per a interns preventius

Salut mental
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La majoria de les grans ciutats de l’estat espanyol tenen els 
seus centres de preventius lluny de les mateixes

Les 10 ciutats amb major nombre d’habitants s’han ubicat en primer lloc
Centres penitenciaris amb més de 500 interns

CP Brians 1 està a 37 km de BarcelonaCP Brians 1 està a 37 km de Barcelona

VALENCIA - Picassent 20,9 km
SARAGOSSA - Zuera 45,1 km

MURCIA – Santos del Río 28,7 km
MÁLAGA - Alhaurín de la Torre  21,3 km

CADIZ – Puerto de Sta María 36,8 km
SANTANDER – Santoña 88,3 km
A CORUÑA – A Coruña 55,1 km   

MADRID
Alcalá de Henares 46,9 km

Valdemoro 30,2 km
Navalcarnero 30,3 km
Soto del Real 45,4 km

Aranjuez 66,4 km
Estremera 74,7 km
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El primer moviment és per generar espai al CP Brians 1

La major part dels penats 
de Brians 1 cap a Brians 2

CP Ponent

CP Lledoners

CP Puig de les Basses

CP Quatre Camins

CP Mas d’Enric

CP Brians 1

El criteri de trasllat serà:
• Vinculació familiar
• Absència de comunicacions

La majoria dels interns de CP Brians 1 que s’hagin de 
traslladar ho faran al CP Brians 2...

... i de Brians 2 es traslladen també interns a altres centres

Penats cap a les 
zones de residència

CP Brians 2

El volum de trasllats no afectarà a la totalitat dels interns actuals perquè durant el període es produiran llibertats condicionals i 
llibertats definitives i perquè els nous ingressos es faran als centres de destí

El volum de trasllats no afectarà a la totalitat dels interns actuals perquè durant el període es produiran llibertats condicionals i 
llibertats definitives i perquè els nous ingressos es faran als centres de destí

CP Joves

Penats i preventius 
de menys de 24 anys
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El segon moviment: els interns del CPHB van a CP Brians 1 
(preventius) i a presons de l’àrea de Barcelona (penats)

CP Brians 2

CP Brians 1

Penats cap a les
zones de residència

Preventius 
cap a Brians 1

Règim obert de CO BCN 1 
cap a CO BCN 2

CPBCN1 a CPBCN2

CP Quatre Camins

CP Lledoners

Els interns en règim obert del CO BCN 1 es queden al CO BCN 2Els interns en règim obert del CO BCN 1 es queden al CO BCN 2

CP Joves

Penats i preventius 
de menys de 24 anys
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El desplegament complet del CP Mas d’Enric permet equilibrar les 
ocupacions a tots els centres i aproximar interns al lloc de residència

En una primera fase (abril) s’obrirà un mòdul i es 
traslladaran 115 interns tots ells de la zona de 
Tarragona.

Amb el desplegament complet (setembre) es 
traslladaran 325 interns més, 95 dels quals són de la 
zona.

CP Lledoners

CP Brians 2

CP Brians 1
CP Ponent

CP Mas d’Enric

Entre la primera fase (abril) i la segona fase (setembre) 210 interns s’aproparan a les seves comarques de residència.Entre la primera fase (abril) i la segona fase (setembre) 210 interns s’aproparan a les seves comarques de residència.

CP Quatre Camins
Penats cap a les 
zones de residència
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Una vegada finalitzats aquests moviments l’ocupació mitjana no varia 
de forma substancial

(*)CP Joves acollirà a interns penats i preventius menors de 24 anys de les comarques de Barcelona
(**) Capacitat total: suma de les capacitats de règim ordinari + règim obert (només en el cas de Brians 1 i Quatre Camins). No s’inclouen les places d’unitats 

singulars (infermeria, ingressos, psiquiatria). Es calcula a un màxim de 2 interns per cel∙la. 
(***) La suma dels parcials no coincideix amb el total atès que manquen els CP de Dones de Barcelona i els Centres Oberts. 

Centres Penitenciaris

Dones Joves* Mas 
Enric

Homes 
BCN

Puig  
Basses Ponent Quat

Cam.
Brians 

1 Brians 2 Lledo
ners Total

Capacitats totals** 224 388 1.020 790 1.018 1.022 1.594 1.426 2.068 1.025 10.575

Ocupació
actual 130 220 379 929 678 540 1.244 1.094 1.311 604

***7.129
final 130 296 828 687 640 1.311 1.022 1.532 683

Increment interns 0 76 449 -929 9 100 67 -72 221 79 0

% ocupació actual 
sobre capacitat total 58,0% 56,7% 37,2% 117,6% 66,6% 52,8% 78,0% 76,7% 63,4% 58,9% 67,4%

% ocupació final 
sobre capacitat total 58,0% 76,3% 81,2% 0,00% 67,5% 62,6% 82,2% 71,7% 74,1% 66,6% 72,8%

Dades de la població penitenciària del 19/01/2017

La majoria dels centres tindran una ocupació d’entre un 65% i 75%La majoria dels centres tindran una ocupació d’entre un 65% i 75%
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L’ocupació final que tindran els centres dista molt de la màxima 
que ja han suportat en el passat

Diferència entre rècord 
d’ocupació i ocupació final

Els centres no se sotmetran a pressió.Els centres no se sotmetran a pressió.

Dades referides a interns preventius i interns en primer i segon grau.
En el total es tenen en compte tots els centres, mentre que al parcial únicament els que són comparables. 12



A més, es constata que l’evolució de la població penitenciària en 
règim ordinari va a la baixa

Nova estimació basada en les observacions des de gener de 2011 a desembre de 2016
Predicció realitzada mitjançant metodologia ARIMA.

Des del 2010, la població encarcerada ha disminuit un 19%Des del 2010, la població encarcerada ha disminuit un 19%
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En l’actual edifici de La Model hi conviuen 1.056 interns de tres 
tipologies diferents

Dades corresponents al 19 de gener de 2017

Entorn al 51% dels interns actuals no es veuran afectats pels trasllatsEntorn al 51% dels interns actuals no es veuran afectats pels trasllats

Preventius Penats Penats en 
règim obert Total 

732 197 127 1056

Trasllat en 
autogovern 
darrera 
quinzena 
d’abril

TOTAL: 929 en règim ordinari
• 415 interns marxaran per disminució natural* 

entre març i abril de 2017
• 514 interns seran traslladats durant el mes de 

maig

* Disminució natural significa:
per llibertat provisional
per passi a penat 
per fi de condemna
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El buidatge de La Model és una combinació de decreixement natural i 
trasllats puntuals que culminarà a principis de juny

Decreixement natural

Decreixement natural

Autogovern

Trasllats

En els trasllats se seguirà un criteri selectiu que faciliti el compliment dels programes de tractament, de formació i de treball
en tallers

En els trasllats se seguirà un criteri selectiu que faciliti el compliment dels programes de tractament, de formació i de treball
en tallers
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Els preventius del CPHB provenen de diferents comarques i només 
una quarta part són de la ciutat de Barcelona

Comarca de residència N interns %
Barcelonès  308 42,1%
Fora de Catalunya  139 19,0%
Vallès Occidental  68 9,3%
Baix Llobregat  62 8,5%
Maresme  30 4,1%
Vallès Oriental  30 4,1%
Garraf  23 3,1%
Bages  17 2,3%
Osona 10 1,4%
Tarragonès  9 1,2%
Alt Penedès  7 1,0%
Baix Penedès  7 1,0%
Anoia 6 0,8%
Berguedà  3 0,4%
Selva  3 0,4%
Gironès  2 0,3%
Alt Empordà  1 0,1%
Baix Camp  1 0,1%
Baix Ebre  1 0,1%
Baix Empordà  1 0,1%
Garrigues  1 0,1%
Garrotxa  1 0,1%
Montsià  1 0,1%
Segrià  1 0,1%
Total general  732
 

Barcelonès N interns %
Barcelona  182 24,9%
L'Hospitalet de Llobregat 50 6,8%
Badalona  39 5,3%
Sant Adrià de Besòs 20 2,7%
Santa Coloma de Gramenet 17 2,3%
 

Dades corresponents al mes de gener 2017 que poden 
experimentar lleugeres variacions en el temps

Més d’un 50% dels interns no tenen lloc de 
residència a Catalunya, el tenen molt allunyat de 

Barcelona o en comarques properes al CP Brians 1

Més d’un 50% dels interns no tenen lloc de 
residència a Catalunya, el tenen molt allunyat de 

Barcelona o en comarques properes al CP Brians 1

El Departament de Justícia incrementarà la política 
d’ajuts econòmics al transport per a les famílies que 
ho puguin necessitar a través dels serveis socials 

d’execució penal

El Departament de Justícia incrementarà la política 
d’ajuts econòmics al transport per a les famílies que 
ho puguin necessitar a través dels serveis socials 

d’execució penal

Comarques properes a Brians1 16



Accions previstes amb els treballadors



Elecció de places 
de reubicació 

del personal de La Model

1 abr 2 mai

Acord de Govern que regularà els criteris de reubicació 
dels treballadors fixes de La Model

14 mar

Reubicació d’interins afectats pel concurs de trasllats

Publicació al DOGC del Concurs de Trasllats

Oferta de places als CPs de les comarques de Girona, 
Tarragona, Lleida i Catalunya Central

20 mar

Principals actuacions previstes amb els treballadors

Febrer Març Abril Maig Juny +

Reubicació efectiva 
del personal de La Model

3 mai juny
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Tots els treballadors fixos (funcionaris i laborals) de La Model s’assignaran a CPs ubicats a una distància màxima de 40 kmTots els treballadors fixos (funcionaris i laborals) de La Model s’assignaran a CPs ubicats a una distància màxima de 40 km

20 mar

20 mar
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Els moviments de personal es faran ordenadament, amb
transparència, negociació sindical i sense acomiadaments

Resolució 
concurs 
trasllats

Oferta de 
places en 
altres CP’s

Ubicació del 
personal de 

La Model
Concurs 
General
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• Assignació de 
places

• Reubicació 
interins

• Assignació de 
places

• Reubicació 
interins

No afectaNo afecta

• A elecció dels 
treballadors

• En base a barem 
del concurs de 
trasllat

• A elecció dels 
treballadors

• En base a barem 
del concurs de 
trasllat

Convocatòria d’ofertes 
a ATRI

Convocatòria d’ofertes 
a ATRI

• Barems basats en 
Acord de Govern

• Reubicació 
d’interins i altre 
personal

• La sortida del 
personal de La 
Model es farà en 
diferents fases 
segons les 
necessitats 
funcionals del 
centre i els 
interessos dels 
treballadors

• Nova adscripció 
amb caràcter 
definitiu

• Barems basats en 
Acord de Govern

• Reubicació 
d’interins i altre 
personal

• La sortida del 
personal de La 
Model es farà en 
diferents fases 
segons les 
necessitats 
funcionals del 
centre i els 
interessos dels 
treballadors

• Nova adscripció 
amb caràcter 
definitiu

Convocatòria de 
concursos fins a 

estabilitzar plantilles i 
necessitats funcionals 

dels centres

Convocatòria de 
concursos fins a 

estabilitzar plantilles i 
necessitats funcionals 

dels centres

Culminació dels 
processos d’oposició

Culminació dels 
processos d’oposició

Aquest procés es farà en el marc del Grup de Treball i de la Comissió Específica de Tancament Ordenat de la ModelAquest procés es farà en el marc del Grup de Treball i de la Comissió Específica de Tancament Ordenat de la Model
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Fer el tancament de La Model sense acomiadaments permet reforçar 
totes les àrees funcionals

• Reforç de la línia de comandaments intermedis, a fi de millorar el seguiment, els protocols d’actuació, 
l’atenció als interns i consolidar el treball per equips multidisciplinaris

Comandaments intermedis

• Correcció dèficits de personal en àrees logístiques i de serveis que redundaran en un millor 
funcionament dels centres

Àrees logístiques i de serveis

• Millora dels serveis de les unitats de vida, consegüent millora de seguretat i el clima interior

Unitats de vida

• Millora de l’activitat educativa i de tractament 
• Reforç de la funció dels equips multidisciplinaris mitjançant l’increment del personal

Activitat educativa i de tractament

• Garantia de la ràtio màxima de 35 interns per tutor a tots els centres
• Tots els equips de llibertat condicional compten amb personal tècnic (psicòlegs i juristes)
• Compensació dels dèficits estructurals de les plantilles d’interior (GMO i CRIMO) en CO deficitaris

Medi obert i llibertat condicional
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La reubicació del personal de La Model garanteix les millores en tots 
els àmbits funcionals en la resta de centres penitenciaris

Centres ordinaris Centres oberts
Plantilla Reubicació Plantilla Reubicació

Comandaments d'interior 421 50 19 6
Comandaments de 

tractament 38 14 1 1

Personal servei interior 2411 293 90 14

Personal tractament 605 79 39 11

Altres (laborals i oficines) 411 58 41 8

TOTAL 3886 494 190 40

Dades a 15 de desembre de 2016

La plantilla de La Model és de 513 professionals:

8 directius 465 al CPHB 26 al COBCN1 14 als SSAP
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Pràcticament tots els centres veuran reforçades les seves plantilles, 
el que facilitarà un millor funcionament

Plantilla 
actual

Increment de plantilla futura
Nova 

plantillaComand.
Interior

Comand.
Tractament

Personal 
interior

Personal 
tractament Laboral Oficines Total

Barcelona
Dones BCN 136 8 1 6 4 6 7 32 168

CO BCN 2 58 0 1 10 9 2 6 28 86

Rodalies de 
Barcelona

Brians 1 604 2 3 17 13 4 11 50 654

Brians 2 704 7 2 19 17 2 8 55 759

Quat Camins 633 0 2 10 7 1 3 23 656

Joves 261 1 0 28 1 2 0 32 293

PHPT 47 0 0 8 0 0 0 8 55

Central Lledoners 364 4 1 40 3 0 3 51 415

Tarragona Mas d'Enric 280 19 2 110 22 0 7 160 440

Lleida
Ponent 374 4 1 19 6 0 0 30 404

Obert Lleida 30 6 0 4 2 0 0 12 42

Girona Puig d Basses 392 5 2 36 6 0 4 53 445

534

NO s’ha inclòs la direcció dels centres

El Pla de reordenació pot comportar l’allunyament d’alguns 
interins, però en garanteix la seva continuïtat en el sistema
El Pla de reordenació pot comportar l’allunyament d’alguns 
interins, però en garanteix la seva continuïtat en el sistema

Les reubicacions representen l’oportunitat per a un nombre 
important de funcionaris d’apropar-se al seu lloc de residència

Les reubicacions representen l’oportunitat per a un nombre 
important de funcionaris d’apropar-se al seu lloc de residència
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La gestió del personal es farà amb respecte a la normativa, mínima 
afectació per les persones i màxim benefici pel sistema 

23

Les decisions sobre aquests aspectes poden condicionar 
temporalment l’esquema de reforç de les plantilles a cada 

centre i àmbit funcional

Les decisions sobre aquests aspectes poden condicionar 
temporalment l’esquema de reforç de les plantilles a cada 

centre i àmbit funcional

Elements a treballar amb les organitzacions sindicals

És voluntat de l’Administració fer tot el procés 
treballant conjuntament amb les organitzacions 

sindicals

És voluntat de l’Administració fer tot el procés 
treballant conjuntament amb les organitzacions 

sindicals

Barems de prioritzacióBarems de priorització

Torns horarisTorns horaris

Eventuals canvis de llocs de treballEventuals canvis de llocs de treball

Gestió de les comissions de serveisGestió de les comissions de serveis

Aspectes retributiusAspectes retributius

Provisions de llocs de treballsProvisions de llocs de treballs

Ofertes de provisió de places en altres centres penitenciarisOfertes de provisió de places en altres centres penitenciaris

Processos públics de reubicació de personalProcessos públics de reubicació de personal



Altres accions



L’actual oferta de transport d’accés al CP Brians 1 garanteix un servei 
correcte que, si cal, serà objecte de millora segons necessitats

 Transport de funcionaris a CPBrians
 Transport des de / a Barcelona als centres 

penitenciaris

 Serveis de conductors propis des de Renfe 
i FGC de Martorell al centre

 Transports públics al CPBrians
 Ferrocarrils de la Generalitat
 Renfe
 Autobús

– Sants – CP Brians (Hispano-
Igualadina)

– Barcelona - Capellades (s’ha 
de baixar caminant al CO, 
aprox. 1 km.)

Des de Barcelona: 
06:35 Plaça de Joan Peiró (darrere estació de Sants)

Des de Brians: 
15:30 CP BRIANS 1 I BRIANS 2 
22:20 CP BRIANS 1 I BRIANS 2

Renfe – CP Brians CP Brians a Renfe
08:30
13:30
14:00
14:40
15:10

17:35
18:00
18:35
19:30
20:30

07.50
08:16
08:45
13:45
14:10
20:45
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L’assistència jurídica als interns del CPHB es concentra en un 
nombre reduït d’advocats

Nombre de 
comunicacions

Nombre advocats que 
n'han fet % % acumulat

1 451 36,5 36,5
2 192 15,6 52,1
3 124 10,0 62,2
4 79 6,4 68,6
5 56 4,5 73,1

6 – 10 142 11,5 84,6
11 – 15 49 4,0 88,6
16 – 20 25 2,0 90,6
21 – 30 29 2,4 92,9
31 – 40 18 1,5 94,4
41 - 50 14 1,1 95,5
51 – 100 24 1,9 97,5

Més de 100 31 2,5 100,0
Total 1234 100,0

Hi ha un grup reduït d’uns 70 advocats 
especialitzats en dret penitenciari que visiten 
habitualment diversos CP, per la qual cosa el 

trasllat de preventius al CP Brians 1 no 
representarà una alteració de la seva dinàmica de 

treball

Hi ha un grup reduït d’uns 70 advocats 
especialitzats en dret penitenciari que visiten 
habitualment diversos CP, per la qual cosa el 

trasllat de preventius al CP Brians 1 no 
representarà una alteració de la seva dinàmica de 

treball

Pràcticament el 85% dels advocats visita l’actual 
CPHB menys d’una vegada al mes

Pràcticament el 85% dels advocats visita l’actual 
CPHB menys d’una vegada al mes

Distribució del nombre de comunicacions:

El CP Brians 1 s’equiparà amb 8 noves sales de videoconferències amb capacitat d’assumir 16.000 videoconferències a l’any 
per garantir l’assistència lletrada als interns
El CP Brians 1 s’equiparà amb 8 noves sales de videoconferències amb capacitat d’assumir 16.000 videoconferències a l’any 
per garantir l’assistència lletrada als interns

L’any 2016, 1.234 advocats diferents van comunicar amb 2.051 interns.
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El Departament de Justícia donarà continuïtat als programes duts a terme per 
entitats col·laboradores i de voluntariat a la presó Model i Centre Obert

Al CP Homes de Barcelona hi  ha 14 entitats que duen a 
terme accions de voluntariat o col·laboracions en 
programes de rehabilitació i reinserció en els àmbits de:
- Tractament de les drogodependències
- Educació per la salut i prevenció de la SIDA i altres 

malalties
- Programes educatius per delictes de trànsit 
- Activitat física i expressiva adaptada a persones amb 

discapacitats 
- Manteniment dels vincles amb el medi social
- Suport i atenció a la població gitana
- Acompanyament durant l’internament i retorn al medi social

El Departament de Justícia està treballant amb les entitats per tal de donar continuïtat als programes, el suport del voluntariat 
i la pràctica religiosa reforçant així aquesta activitat a la resta de centres penitenciaris

El Departament de Justícia està treballant amb les entitats per tal de donar continuïtat als programes, el suport del voluntariat 
i la pràctica religiosa reforçant així aquesta activitat a la resta de centres penitenciaris

També es garanteix la pràctica de 7 
confessions religioses mitjançant acords 

amb entitats i consells religiosos.

Amb el COBCN1 col·laboren 3 entitats 
per la prevenció de la reincidència en el 

medi social i la gestió de 2 unitats 
dependents

27



El CIRE farà un trasllat ordenat dels tallers productius prioritzant 
l’ocupabilitat dels interns durant el procés

Priorització de la reubicació als tallers dels centres de destí dels interns que ja treballen 
al centre d’origen

Priorització de la reubicació als tallers dels centres de destí dels interns que ja treballen 
al centre d’origen

Reorganització dels tallers productius a la resta de centres dins el procés de revisió 
global del model actualment en marxa

Reorganització dels tallers productius a la resta de centres dins el procés de revisió 
global del model actualment en marxa

Manteniment de l’ocupabilitat dels interns que actualment treballen a CPHB durant el 
període de tancament amb tasques d’adequació dels espais de tallers traslladats 

(desballestament, instal·lacions...)

Manteniment de l’ocupabilitat dels interns que actualment treballen a CPHB durant el 
període de tancament amb tasques d’adequació dels espais de tallers traslladats 

(desballestament, instal·lacions...)

Concentració més eficient d’activitats productives i formativesConcentració més eficient d’activitats productives i formatives
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La reordenació del sistema penitenciari de Barcelona va més enllà del 
tancament del CPHB

Calendari d’execució Inversió
estimada

Objectiu Beneficis

Construcció d’un 
nou centre obert 
a la zona franca

• 2017-2021 31,8 M€ • Renovar els actuals 
centres oberts de 
Barcelona

• Complir el conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona

• Garantir les places necessàries 
de Medi Obert a la ciutat

Construcció d’un 
nou centre
ordinari a la zona 
franca

• 2017-2018 Definició 
funcional

• 2019-2025 Projecte i 
construcció

75 M€ • Renovar la presó de 
dones de Barcelona

• Disposar d’un 
equipament de 
preventius nou a Bcn

• Fer política de tractament amb 
perspectiva de gènere per a 
dones

• Ubicar els preventius de l’àrea del 
Barcelonès a la ciutat

Construcció del 
CO Tarragona

• 2017-2019 9,6 M€ • Disposar un centre per a 
les necessitats del 
col·lectiu

• Abandonament definitiu de 
l’antiga presó de Tarragona

Pla de xoc sobre 
altres centres 
penitenciaris

• 2017-2020 26 M€ • Adequar i millorar llocs 
de treball

• Millorar la seguretat
• Actualització i millora 

d’instal·lacions

• Millorar les condicions de treball 
de tot el personal

• Millorar la qualitat de vida dels 
interns

• Garantir correcte manteniment 
d’aquests equipaments

Amb aquestes actuacions es mantindrà el nombre de places del sistema, tancant els equipaments més obsolets, el que 
representa una millora i modernització del sistema penitenciari
Amb aquestes actuacions es mantindrà el nombre de places del sistema, tancant els equipaments més obsolets, el que 
representa una millora i modernització del sistema penitenciari
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Proposta de calendari de reunions de treball entre l’Administració i 
les organitzacions sindicals

Inici de reunions 23 de febrer 
per establir calendari de treball

Grup de Treball Penitenciari

Inici de reunions 8 de març amb almenys 
1 reunió fixa setmanal fins al mes de juny

Comissió Específica 
del Tancament Ordenat de La Model  (CETOM)

Eventual Acord sobre els criteris de 
reubicació dels treballadors fixos de 

La Model

Fer un seguiment complet entre 
Administració i organitzacions 

sindicals de tots els treballs per 
culminar aquest pla de 

reordenació
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En resum...



Treballadors i centres

 Manteniment de tots els llocs de treball actuals
 Una part de la plantilla actual de La Model veurà incrementats els seus desplaçaments 

fins el seu lloc de treball
 Desplaçament de part del personal interí però amb garantia de manteniment dels seus 

llocs de treball
 Oportunitat per a un nombre important de treballadors d’apropar-se al seu lloc de 

residència
 Reforç de les plantilles en el conjunt dels centres penitenciaris 
 Millora de les condicions laborals  i de gestió dels centres
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Interns

 Els interns preventius milloraran molt les seves condicions de vida (accés al treball, 
accés a activitats, millor estructura dels centres...)

 Es garanteix l’assistència jurídica a tots els interns
 El Departament de Justícia reforçarà els mecanismes necessaris per a facilitar l’accés 

a les famílies
 La gestió de trasllats d’interns es farà tenint en compte el nivell de comunicacions i 

l’aproximació al lloc de residència de les seves famílies
 La disminució d’interns a La Model es produeix principalment de manera natural
 Els trasllats d’interns entre diferents centres es fan de forma dilatada en el temps per 

facilitar la seva integració als centres i tenint en compte aspectes de tractament, 
formació, treball i socialització
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Altres

 Es renova i millora el conjunt dels equipaments del sistema penitenciari
 Amb la posada en funcionament del CP Mas d’Enric els centres penitenciaris no es 

veuen sotmesos a pressió (l’ocupació conjunta se segueix situant per sota del 80%)
 La instal·lació d’equips de videoconferència facilitarà el treball dels advocats
 El trasllat del tallers del CIRE permetrà augmentar l’oferta laboral als interns en 

diferents centres
 Es treballarà amb les entitats col·laboradores i de voluntariat per garantir la continuïtat 

dels seus programes i activitats
 La construcció dels nous equipaments de la Zona Franca permet mantenir l’oferta de 

places del sistema deixant sense ús els equipaments més obsolets (La Model, Wad-
ras i Trinitat)

 El nou centre ordinari de la Zona Franca permetrà fer una política de tractament amb 
perspectiva de gènere per a les dones penades i tenir places per als preventius 
residents al Barcelonès
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Conclusions

L’operació de reordenació del sistema penitenciari té una elevada 
complexitat que s’ha de gestionar amb la màxima sensibilitat cap a 

tots els col·lectius implicats.

Els avantatges superen en molt els inconvenients. 

Permetrà seguir desenvolupant el sistema penitenciari de Catalunya 
durant els propers 25 anys i consolidar-lo com un dels de major èxit 

del nostre entorn. 
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