
 

 

MOCIÓ ALTERNATIVA A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
POPULAR A FAVOR DE MANTENIR LA FIGURA DE LA PENA DE PRESÓ 
PERMANENT REVISABLE 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER A LA 
DEROGACIÓ DE LA PENA DE PRESÓ PERMANENT REVISABLE 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 

10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, aprovada al Congrés dels Diputats 

i al Senat espanyols únicament amb els vots del Partit Popular, ha suposat la 

introducció de penes i mesures desterrades fa anys del sistema jurídic-penal de 

l'Estat espanyol. Així, des del més absolut populisme punitiu ha construït un 

discurs populista que enalteix l'enduriment del Codi Penal conduint a reiterades 

reformes que suposen retrocessos constants en el sistema espanyol de drets i 

llibertats. Aquesta política regressiva de agreujament constant de les penes té 

com a màxim exponent la introducció de la cadena perpètua.  

 

L'Estat espanyol presenta un dels índexs de criminalitat més baixos d'Europa i, 

en canvi, una de les taxes més alta de població reclusa. Una cosa que no sembla 

correspondre amb el discurs mediàtic i polític que propugna la necessitat d'un 

Dret Penal més costós i contundent. Segons el Ministeri de l'Interior espanyol, la 

taxa de criminalitat a l'Estat espanyol l'any 2010 va ser de 45 delictes per cada 

mil habitants, molt inferior a la mitjana europea (67,6), només per sobre de Grècia 

i Portugal, i lluny de Suècia (121), Bèlgica (95,1), el Regne Unit (84,7) o, fins i 

tot, de França (56,4). A més, des de fa 20 anys la línia de criminalitat és 

descendent a l'Estat espanyol. Aquestes xifres es compadeixen poc amb el fet 

que els 87 centres penitenciaris de l'Estat alberguen a més de 76.000 interns, 

davant dels 33.000 de 1990: un increment del 130% en els últims vint anys, quan 

l'augment de la població de l'Estat espanyol ha estat del 20%. La comparació 

amb Europa és igual de cridanera. Si a l'Estat espanyol hi ha 160 presos per 

cada cent mil habitants, a Alemanya n'hi ha 88, a Itàlia 108, a França 102 i a 



 

Suècia 68; la mitjana de la Unió Europea és de 126. Tot això, segons les dades 

que recull Eurostat.  

 

Aquesta situació s'explica perquè l'aprovació del Codi penal de 1995 va suposar 

un greu enduriment del sistema punitiu a causa de l'augment de la durada de les 

condemnes de presó, conseqüència, entre altres raons, de l'eliminació de la 

redempció de penes per treball, sense que s'hagués procedit a una disminució 

equivalent de les penes. De tal manera que, com mostren les estadístiques 

europees, l'Estat espanyol se situa entre els estats de la Unió Europea en què el 

període mitjà d'estada a la presó és més gran (13 mesos, enfront de 8 de la 

mitjana de la Unió Europea). Aquesta mateixa tendència d'enduriment de les 

penes, propugnada pel populisme punitiu practicat, s'ha mantingut també en les 

posteriors reformes del Codi Penal. En resum, cada vegada entren més presos i 

en surten menys. A més a més, tot això té un elevat cost per a la societat, ja que 

amb normes penals més dures no es resolen els problemes i, en canvi, s'està 

donant una falsa imatge de seguretat. 

 

Lluny de trencar aquesta tendència, la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per 

la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal 

persisteix en aquesta concepció, segueix desenvolupant la política regressiva 

d'agreujament de les penes i introdueix una nova pena de presó permanent 

revisable que amaga una pena a perpetuïtat, que cerca apartar indefinidament a 

les persones en lloc de la seva reinserció. La denominació utilitzada pretén burlar 

les limitacions que imposa l'article 25 de la Constitució espanyola que exigeix 

que les penes privatives de llibertat estiguin orientes cap a la reeducació i la 

reinserció social. No obstant això, la introducció de la cadena perpètua, encara 

que amb diferent denominació, suposa apartar-se dels principis que han 

d'inspirar qualsevol sistema penal, renunciant, justament, a la reeducació i la 

reinserció social. 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal de 
Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig a la figura de la pena de presó permanent 
revisable incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per la Llei Orgànica 



 

1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal.  

SEGON.- Instar als diferents Grups Parlamentaris amb representació al Congrés 
dels Diputats a derogar de forma immediata la pena de presó permanent 
revisable.  

TERCER.- Traslladar aquests acords al Ministeri de Justícia espanyol, als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat espanyols, del Parlament de 
Catalunya i a l'ACM i la FMC.  

 

 

Sant Cugat del Vallès, 12 de gener de 2017 

 


