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Il·lustríssim senyor,  
 
Us comuniquem que el dia 23 de novembre es posarà em marxa el “Protocol de 
Classificació inicial en Medi Obert (CIMO)”, com programa pilot als Centre Penitenciari 
Obert de Barcelona i al Centre Penitenciari Obert del Lleida.  
 
La seva base legal es l’article 102.4 del Reglament penitenciari (RD 190/196) que diu: “la 
classificació en tercer grau s’aplicarà als interns que, per les seves circumstàncies personals 
i penitenciàries, estiguin capacitats per portar a terme un règim de vida en semillibertat”. D’altra 
banda, el Reglament d’Organització i Funcionament dels Serveis d’Execució Penal a 
Catalunya (Decret 329/2006, de 5 de setembre), estableix a l’article 4.4 que podran ser 
destinades als centres oberts les persones que acreditin un perllongat i consolidat procés 
personal d’inserció social que es vegi notòriament perjudicat amb l’ingrés a presó per complir 
la pena imposada. 
 
En base això, iniciem aquest protocol, fent possible que un penat pugui presentar-se 
voluntàriament a complir una condemna a un centre penitenciar obert si compleix els requisits 
requerits. 
 
L’objectiu principal del Protocol de Classificació Inicial al Medi Obert  és afavorir la continuïtat 
del procés d’integració social.  
 
Us adjuntem un  tríptic informatiu i resum del protocol i us demanem que feu la màxima difusió 
del protocol CIMO. 
 
Així doncs, us reitero la voluntat de restar a la vostra disposició, tant personalment, com per 
mitjà dels diferents membres que formen l’equip de la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima. Per qualsevol consulta al respecte, us podeu adreçar al 
Servei de Medi Obert i Serveis Socials d’aquesta Secretaria (smoss.dj@gencat.cat).  
 
 
Ben atentament, 
 
 
 
 
 
 
Secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima 


		2020-11-17T18:25:17+0100
	Amand Calderó i Montfort




