
PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS PENITENCIARIS 

2013 - 2020  

Projecte 

L’inici del tancament del Centre Penitenciari d’Homes de 

Barcelona serà l’any 2015 



La necessitat d’adaptar les previsions del Pla 2004-2010 

El Govern de Catalunya va aprovar (Acord d'11 de maig de 2004) les línies bàsiques d’actuació del Pla 

director d’equipaments penitenciaris 2004-2010, que preveia la construcció de quatre centres de 

règim ordinari, un centre de preventius, un centre de dones, cinc centres de règim obert i el 

tancament definitiu de sis equipaments. 

 

En particular, el Pla preveia la construcció del centre penitenciari de règim ordinari Els Plans 

(Tàrrega), d'un centre penitenciari de dones a Sant Llorenç d'Hortons i d'un centre 

penitenciari de preventius a Barcelona (Zona Franca), que van quedar pendents d’execució. 

  

La futura posada en servei d’aquests centres penitenciaris s’havia establert sota les previsions del 

document anomenat Pla nacional d’execució penal (2008), que feia una estimació de població 

penitenciària de 12.000 interns a les presons de Catalunya al final de l’any 2012, dels quals 2.100 es 

trobarien en règim obert . El document introduïa un element no previst al Pla: els centres oberts de 

Barcelona, a més de la secció oberta del CP de Dones, se substituirien per un únic centre obert, a 

construir sobre terrenys contigus al futur centre de preventius de la Zona Franca. 

 

 

2.000 interns menys dels previstos a finals de 2012 
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L’actualitat. L’estancament de la població penitenciària 

 L'evolució real del volum de la població penitenciària ha diferit de les estimacions, i s’ha situat 

al voltant de 10.000 persones en el darrer trimestre de 2013, i amb previsió de mantenir-se o 

reduir-se lleument, fins i tot, a mitjà termini.  

 

 Les xifres de població penitenciària, condicionades per factors sociodemogràfics, per la política 

penitenciària o per les polítiques públiques en matèria de justícia criminal, han reflectit l'evolució 

adversa del context socioeconòmic i demogràfic i les modificacions del Codi Penal, elements que no 

es podien anticipar quan es van fer les previsions l'any 2008. 

  

 Fetes aquestes consideracions, la desviació en el creixement de la població penitenciària davant de 

les previsions esmentades, així com l’evolució del context econòmic i la situació de restricció 

pressupostària a què estan sotmeses totes les administracions públiques exigeix que el Departament 

de Justícia, titular de les competències de disseny i gestió  en l'àmbit de la política penitenciària a 

Catalunya, redefineixi les seves prioritats un cop s'ha evidenciat que les previsions fetes en 

matèria d'infraestructures penitenciàries no s'ajusten satisfactòriament a la realitat ni a 

l'interès públic.  

 

Ajustar-se a la realitat  
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El futur. Un model de referència 

Tendint a la consolidació de centres especialitzats 
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 Els factors determinants en l’elaboració del Pla 2013-2020 són: les estimacions sobre volums 

futurs de persones internades, les seves condicions d'internament, per garantir l’habitabilitat dels 

centres tant en la disposició d’espais comuns com a la pròpia cel·la, i la seva viabilitat econòmica 

 

 

 El Pla director d'equipaments penitenciaris 2013-2020 assumeix el canvi d'escenari: 

 El projecte previst per al CP de Preventius de Barcelona, a la Zona Franca, no es farà atès 

que no s’han complert les previsions de població penitenciari de l’anterior Pla Director.   

 

 

 El nou Pla director dóna un nou impuls al model penitenciari català, un model d’èxit per l’alta taxa de 

rehabilitació de presos, en la línia de la creació de centres especialitzats en les diferents 

necessitats del cicle de rehabilitació i reinserció dels interns a la societat. 

 



30 anys de competències en matèria de serveis penitenciaris 

Un model de referència internacional 
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 El mes de febrer de 2014 farà 30 anys de la recepció efectiva de les competències en matèria de 

serveis penitenciaris. Al llarg d'aquests anys, la Generalitat de Catalunya ha mantingut els següents 

objectius en matèria d'equipaments penitenciaris: 

 

 Fer front al creixement de la població reclusa 

 Construir edificis penitenciaris que responguin al model penitenciari català 

 Tancar centres antiquats, com la Model o les presons de Figueres 
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La situació a dia d’avui 

De la davallada a l’estancament 
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 La situació actual, pel que fa la població penitenciària de Catalunya es caracteritza per: 

a) Una davallada del nombre d'interns després d'una dècada de fort creixement 

b) L’obsolescència d’alguns equipaments penitenciaris  

c) Una difícil situació pressupostària amb un gran impacte sobre la capacitat de fer inversions del 

sector públic 

any població el 31 de desembre variació interanual de la població 

2002 6.924   

2003 7.416 7,1% 

2004 8.094 9,1% 

2005 8.305 2,6% 

2006 8.970 8,0% 

2007 9.395 4,7% 

2008 10.051 7,0% 

2009 10.525 4,7% 

2010 10.520 0,0% 

2011 10.513 -0,1% 

2012 10.062 -4,3% 



El mapa penitenciari a Catalunya, a setembre 2013  
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centre ocupació inaugurat 

CP d'Homes de Barcelona (La Model) 1.599 1904 

CP de Figueres 200 1917 

CP de Tarragona 399 1958 

CP de Girona 151 1964 

CP de Dones (Wad-Ras) 470 1983 

CP Quatre Camins 1.732 1989 

CP Ponent 914 1984 

CP Brians 1 1.454 1991 

CP Brians 2 1.473 2007 

CP Joves 363 2008 

CP Lledoners 791 2008 

CP Obert de Lleida 140 1984 

CP Obert Barcelona 1 199 1991 

CP Obert Barcelona 2 (Trinitat)* 177 1984 

Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (**) 1992 

població total  

 

 10.062 interns . 

Amb una capacitat actual 

de 11.031   

(*) Inaugurat com a centre obert el 2008, en els antics equipaments del Centre de Joves 
(**)El Pavelló no té població 'pròpia': les persones ingressades per raons clíniques s'inclouen als recomptes dels centres als qual són ingressats normalment 



Les previsions de futur 

La necessitat de disposar de més de 11.000 places 
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 La demanda futura d'equipaments penitenciaris està determinada per la necessitat de disposar 

d’11.631 places l'any 2020 
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Els objectius del nou Pla Director 
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El nou Pla director d’equipaments penitenciaris s’ha elaborat tenint en compte els objectius següents: 

1. Disposar d’un pla ajustat a les noves previsions de població penitenciària. Plantejar un mapa penitenciari més 

ajustat a la situació actual, en un horitzó 2020 amb una previsió de població interna d’11.600 persones, més d’un 15% 

de l’actual. 

2. Procedir al tancament del CP Homes de Barcelona (La Model). Treballar les condicions adequades per 

desenvolupar la finalitat del sistema penitenciari català.  

3. Disposar d’equipaments òptims per desenvolupar el model penitenciari català. Centres penitenciaris amb espais 

de vida dignes i habitables que afavoreixin la custòdia i la reinserció dels interns. Espais per a activitats educatives, 

programes d’intervenció, treball i esbarjo. La intervenció tècnica en les causes del delicte i el desenvolupament d’hàbits 

laborals i educatius són les claus per a la reinserció, però també per mantenir la seguretat interior. 

4. Desenvolupar un model d’actuació específic per a interns preventius. Minimitzar els efectes negatius de la 

primera entrada a la presó. La població preventiva, especialment si és primària a nivell penitenciari, està sotmesa a 

una situació d’especial vulnerabilitat i estrès, aspectes que s’han de convertir en objectius de la intervenció, i cal evitar 

al màxim el desarrelament dels seus entorns familiar i social.  

 

L’inici del tancament definitiu de la presó Model i el 

desenvolupament del model de reinserció i rehabilitació català 



Els objectius del nou Pla Director 

Capacitat de reconvertir centres d’acord amb les necessitats del sistema 

10 

5. Definir un nou model funcional per a equipaments de medi obert. Els equipaments per a aquest règim de vida 

requereixen unes instal·lacions residencials ubicades en àrees urbanes amb nuclis de comunicació que facilitin la 

proximitat dels interns a les seves activitats laborals i familiars. Aquest Pla ha dissenyat un programa funcional per a 

aquests centres  

6. Adequar  els equipaments per a dones. Es pretén abordar una reforma dels actuals equipaments per a dones en el 

CP de Dones de Barcelona, en el CP Brians 1 i en el futurs centres. 

7. Aconseguir una major eficiència dels equipaments penitenciaris. El nou model de centre penitenciari definit a 

partir de la construcció del CP Lledoners, al qual també s’adapten el CP Brians 2 i el CP de Joves, encara que siguin 

models constructius anteriors, està dotat d’amplis espais d’activitats, que permeten una plena ocupació dels interns en 

activitats formatives o terapèutiques, optimitzant així la tasca del nostre personal de rehabilitació. Així mateix, els nous 

centres disposen d’alta tecnologia en els seus sistemes de seguretat que permetrà optimitzar els recursos humans del 

personal de vigilància, preservant el model de seguretat activa d’interacció amb els interns. 

8. Millorar les condicions laborals i de seguretat del nostre personal. Els nous equipaments disposen de sistemes 

per millorar les condicions de seguretat del personal, així com la tasca d’observació i control dels interns. Les cabines 

de control d’alta seguretat permeten donar suport a la tasca del personal que treballa a l’interior dels mòduls. 

 



Actuacions previstes (I) 
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 Creació de centres penitenciaris especialitzats. Per primera vegada un pla de centres penitenciaris català té per 

objectiu crear centres especialitzats per a interns preventius que ingressen per primera vegada en un centre 

penitenciari, i un equipament d’obra nova específicament dissenyat per a interns en tercer grau. 

 

 Posada en servei dels centres penitenciaris Puig de les Basses i Mas d'Enric. El Pla preveu posar en servei els 

nous centres penitenciaris, ja construïts, de Puig de les Basses el 2014 (municipi de Figueres, Alt Empordà) i de Mas 

d'Enric el 2015 (municipi del Catllar, Tarragonès).  

 

 Tancament de centres penitenciaris antiquats. El Pla preveu el tancament i la desafectació del servei de diversos 

centres penitenciaris antiquats:  

 CP de Figueres (2014) 

 Inici del tancament del CP d'Homes de Barcelona — La Model (2015) 

 CP Obert de Barcelona 1 i 2 (2016) 

 

 Construcció de nous centres penitenciaris. Es proposa construir dos centres (Centre Obert de Barcelona i Centre 

de Preventius de Barcelona). 

Amb la mirada posada en el rostre humà i en la feina dels professionals   



Actuacions previstes (II) 
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 Remodelació del CP de Dones de Barcelona. Es preveu remodelar el centre penitenciari de dones de Barcelona 

(Wad Ras) com a centre preventiu de dones, centre obert de dones i centre penitenciari de mares. 

 

 Reconversió de les instal·lacions dels centres penitenciaris de Girona i Tarragona en centres oberts. També es 

proposa la posada en funcionament de centres oberts a Girona i a Tarragona fent servir els antics centres 

penitenciaris, sempre que l’aprofitament urbanístic ho permeti. No es descarta que, mitjançant aprofitaments 

urbanístics dels centres penitenciaris de Girona i Tarragona, es puguin construir centres oberts nous. 

 

 Previsió d’un nou equipament de penats. En funció del creixement de la població penitenciària. 

Adaptació de centres per especialitzar el sistema i consolidar i ampliar els estàndards  de referència 



Previsió de la capacitat total pel 2020 
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Règim 

Ordinari 

Règim Obert  

 

 

 

 

Totals 

Homes 9.650 1.535 

Dones 672 210 

TOTAL (*) 10.322 1.745 12.067 

Ajustar el nombre de places a l’evolució de la població penitenciària 

(*) Total de places previstes per l’any 2020 a Catalunya 



Inversió prevista i calendari d’execució 
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 La inversió prevista que  requereix el Pla 2013-2020 és de: 

 170.586.511 €, en remodelacions i nous equipaments 

 127M d’euros i 122m d’€ en drets de superfície per a Puig de les Bases i El Catllar, respectivament 

 

 

 El calendari previst és:  

 

 

Lluny d’hipotecar el futur dels serveis penitenciaris 

 Centre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CP Puig de les Basses. OBERTURA                 

CP Mas d'Enric. OBERTURA                 

CP Tarragona. CONVERSIÓ EN CO                 

CP Girona. CONVERSIÓ EN CO                 

CP Dones Barcelona. ADEQUACIÓ FUNCIONAL                 

CP Brians 2. REMODELACIÓ INGRESSOS                 

NOU CP Obert Sant Andreu. CONSTRUCCIÓ (previsió)                 

NOU CP Preventius Barcelona. CONSTRUCCIÓ 

(previsió)                 

NOU CP. CONSTRUCCIÓ  (subjecte a necessitats)                 

CP Obert Barcelona 2. TANCAMENT                 

CP Homes Barcelona. INICI TANCAMENT                 

CP Obert Barcelona 1. TANCAMENT                 

CP Figueres. TANCAMENT                 
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