


Art. 25.2: 

Les penes privatives de llibertat i les mesures de 
seguretat restaran orientades vers la reeducació i 
la reinserció social i no podran consistir en treballs 
forçats. El condemnat que estigués complint pena 
de presó gaudirà dels drets fonamentals d’aquest 
Capítol, llevat d’aquells que es trobin limitats 
expressament pel contingut del veredicte 
condemnatori, pel sentit de la pena o per la llei 
penitenciària. En qualsevol cas, tindrà dret a un 
treball remunerat, als beneficis corresponents de la 
Seguretat Social, i l’accés a la cultura i al 
desenvolupament integral de la personalitat. 



 Llei Orgànica 1/1979, de 26 de 

setembre, General Penitenciària 

 

 Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, 

pel qual s’aprova el Reglament 

Penitenciari 



Estatut d’Autonomia 

Art. 168: 

1. Correspon a la Generalitat la competència executiva 
de la legislació de l’Estat en matèria penitenciària, 
que inclou en tot cas: 

a. La capacitat de dictar disposicions que adaptin la 
normativa penitenciària a la realitat social de 
Catalunya. 

b. La totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària a 
Catalunya, especialment la direcció, l’organització, el 
règim, el funcionament, la planificació i la inspecció 
de les institucions penitenciàries de qualsevol tipus 
situades a Catalunya. 



c. La planificació, la construcció i la reforma dels 
establiments penitenciaris situats a Catalunya. 

d. L’administració i la gestió patrimonial dels inmobles 
i dels equipaments adscrits a l’Administració 
penitenciària catalana i de tots els mitjans 
materials que li siguin assignats. 

e. La planificació i l’organització del treball 
remunerat de la població reclusa, i també 
l’execució de les mesures alternatives a la presó i 
de les activitats de reinserció. 

 

2. La Generalitat por emetre informes en el 
procediment d’atorgament d’indults. 

 



 Reial Decret 34/1983, de 28 de 
desembre, sobre traspàs de serveis de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en 
matèria d’Administració penitenciària. 

 Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament dels 
serveis d’execució penal a Catalunya 
(correcció d’errades Decret 329/2006) 

 

 



 Dret a la vida 

 Prohibició de realitzar treball forçat o 

obligatori en relació al treball 

penitenciari 

 Dret a la llibertat d’expressió 

 Dret a utilitzar les garanties processals 

 Dret a la defensa i assitència lletrada 



 Conveni Europeu (art.8.1º) 

 Reglament Penitenciari 

› No limitacions nº de cartes 

› Intervenció pel funcionari 

› Article 51 LOGP 

› Procediment de restricció, intervenció i 

suspensió de les comunicacions 

Cas Garzón 



 Conveni europeu (art. 3) 

 Circular 1/2008 Direcció General 

d’Institucions penitenciàries 


