Àrea de Mesures Penals Alternatives

Programa de
treballs en
benefici de la
comunitat

Els treballs en benefici de la
comunitat
Són mesures penals alternatives d’utilitat
pública i interès social que consisteixen a
fer una activitat no retribuïda en benefici
de la comunitat, col·laborant amb entitats
públiques sense afany de lucre, durant
un determinat número de jornades que
estableix la instància judicial.
Els treballs en benefici de la comunitat són
una alternativa a la presó que afavoreix
l’educació i la inserció social de la persona
penada, per reparar el dany causat.
Aquestes s’han de comprometre a seguir
el Programa signant i acceptant el pla de
treball.

Els treballs en benefici de la comunitat
(TBC) es poden imposar com a:
• Compliment de la responsabilitat
subsidiària per impagament de multa.
• Com a condició de la suspensió de
l’execució de penes privatives de
llibertat.
• Com a penes directes de determinats
delictes.

Les activitats
Les activitats que es duen a terme en entitats
sense ànim de lucre han de reunir les
següents característiques:
• Realització d’activitats que no estiguin
supeditades a interessos econòmics i
que posin en contacte a les persones
que han de complir uns TBC amb els
serveis comunitaris.
• Mobilitzar a la persona perquè dugui
a terme una acció positiva, d’utilitat
pública i amb un interès social.
• No poden comportar la realització d’una
tasca que impliqui l’ocupació d’un lloc
de treball.
• El treball s’ha de dur a terme,
preferentment, en el mateix entorn de
la persona penada.
• La persona ha d’estar protegida per
la normativa laboral en matèria de
prevenció de riscos laborals.

Comissió d’un fet delictiu

Sentència en que la instància judicial imposa uns TBC

Entrevista inicial entre el/la DEM* i la persona penada

Avaluació del cas i selecció de l’entitat

Vinculació a l’entitat i inici del compliment dels TBC

En cas de bon
compliment

En el cas de no compliment

Informe valoratiu i
registre d’assistència
a la instància judicial

Aturada de l’activitat a l’entitat

Finalització dels
TBC

Sol·licitud a la instància judicial
del requeriment a la persona
penada

Requeriment per part
de la instància judicial
i represa de l’activitat

La instància judicial
decreta l’incompliment

Inici d’un nou procés
judicial per trencament de
condemna

Revocació
i ingrés a
presó

* El/la delegat/da d’execució de
mesures (DEM)
És el/la professional que duu a terme el control
i acompanyament socioeducatiu de la persona
penada i es coordina amb l’entitat on està
vinculada, amb l’objecte de fer el seguiment de
la mesura imposada i d’informar l’òrgan judicial
del seu compliment.

Les entitats
Les entitats col·laboren facilitant l’espai, la tasca
i l’acompanyament a la persona, i també n’han
de fer el control i el seguiment. Per desenvolupar
aquestes tasques les entitats tenen el suport
institucional.
És responsabilitat de l’entitat:
• Dotar del material necessari per
desenvolupar correctament l’activitat i de
la protecció corresponent en matèria de
prevenció de riscos laborals.
• Supervisar la correcta realització de les
tasques encomanades.
• Informar el/la DEM de les incidències que
puguin produir-se al llarg del compliment
de l’activitat:
- Absències injustificades.
- Retards i/o incompliment d’horari.
- Rebuig al compliment.
- Rendiment inferior al mínim exigible.
- Realització de la tasca de manera
incorrecta.
- Incompliment reiterat de les instruccions.
- Actitud incorrecta amb responsables.

Persona de contacte:

Telèfon:
Adreça electrònica:
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