
En data 14 d'octubre de 2019, el Tribunal Suprem d'Espanya va dictar la 
sentència núm. 459/2019 en la qual es condemnava a membres del govern 
de Catalunya, a la Presidenta del seu Parlament i a dos liders socials a 
penes severes de presó.

En data 11 de desembre de 2019, les Juntes de Tractament de les presons 
de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses van classificar-los en segon 
grau sense proposta unànime de la Junta.
Què suposa el segon grau per als 9 líders empresonats?
Sortir 36 dies l'any, un cop complerta una quarta part de la condemna.

Res d'això són beneficis penitenciaris, sinó que és la manera de complir la 
pena.

Recordar que Catalunya té competència segons estableix l'article 168.1 de 
l'EAC en l'execució de la legislació de l'Estat en matèria penitenciària. 
La política penitenciària a Catalunya és gestionada per la Generalitat de 
Catalunya.

L’art. 72.3 LOGP permet l’accés directe al 3er grau i l’art. 104.3 RP preveu la 
possibilitat d’accedir-hi sense necessitat d’haver extingit una quarta part de la 
condemna.
Val a dir també que la restricció per accedir al 3er grau que preveu l’art. 36.2 
CP (consistent en haver complert la meitat de la condemna quan aquesta és 
superior a 5 anys) no aplica en aquest cas, atès que el TS no ho va establir 
així en la seva sentència.
Finalment, classificat com a intern de 3er grau i gaudint, per tant, de règim 
obert, l’art. 86.4 CP preveu que no sigui necessari tornar a “pernoctar” a 
l’establiment penitenciari.

L'article 25.2 de la Contitució Espanyola fa una crida expressa als poders 
públics en el sentit que " les penes privatives de llibertat (...) restaran 
orientades vers la reeducació i la reinserció social ".

És per això que, atesos els fets i les resolucions indicades que, la 
Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya: 



DEMANEM al Govern de Catalunya  l'aplicació del tercer grau penitenciari 
als membres del govern de Catalunya, a la Presidenta del seu Parlament i  
dels liders socials.
Tercer grau ja, us volem a casa!
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