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Instrucció 2/2020 de data 18 de març, per la qual s’estableixen mesures 

organitzatives adreçades al personal de serveis penitenciaris del Departament de 

Justícia, davant del risc d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 

 

Davant la fase d’alerta del Pla d’emergències PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc derivat del coronavirus SARS-CoV- 
2 a Catalunya, s’ha dictat la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten 
noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i l a 
Instrucció 3/2020, de 13 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre 
mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
 
En data 13 de març es va dictar la Instrucció 1/2020 d’aquesta Secretaria per establir 
mesures organitzatives adreçades al personal de serveis penitenciaris del Departament de 
Justícia, davant del risc d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2, això no obstant, resulta 
necessari concretar les mesures de reorganització interna pel personal de serveis 
penitenciaris.  
 
Als efectes de disposar d’una sola instrucció es refon el contingut de la Instrucció 1/2020 i 
les mesures de reorganització interna del personal de serveis penitenciaris. 
 
D’acord amb el contingut d’aquestes disposicions i , de conformitat amb el que disposa 
l’article 12.1 f) del Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de 
justícia, en relació amb l’article 11 i 16 de la Llei 13/1989,de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 7.1 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, dicto la Instrucció següent: 
 
1.- Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta instrucció juntament amb la Instrucció 3/2020, de 13 de març, de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives 
d’aplicació al personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu 
del coronavirus SARS-CoV-2, serà d’aplicació al personal adscrit als centres penitenciaris i 
serveis socials penitenciaris. 
 
2.- Objecte 
 
Als efectes de l’establert al punt 1 lletra m de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per 
la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel 
SARS-CoV-2 (DOGC. 8084A de 13 de març de 2020), l’objecte d’aquesta Instrucció és 
establir el Pla de contingència de les activitats i serveis públics dels Centres penitenciaris 
serveis socials penitenciaris que es consideren essencials i, per tant, tenen caràcter de 
bàsic. 
 
Així mateix, establir les mesures de reorganització interna del personal de centres 
penitenciaris. 
 
3.- Mesures de caràcter organitzatiu especifiques dels centres penitenciaris 
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En els Centres penitenciaris s’adoptaran les següents mesures preventives i de protecció: 
 
- Es garantirà el servei de l’àmbit de règim interior amb un 70% del personal, el de l’àmbit de 
rehabilitació i d’oficines amb un 50%. 
 
- Es suspenen durant la vigència d’aquesta instrucció el gaudiment de tots els permisos i 
vacances, excepte els permisos següents: per hospitalització, malaltia greu, accident o mort 
de familiars així com, els permisos previstos a la Instrucció 3/2020, de 13 de març 
  
- Els mecanismes de flexibilitat horària previstos a la Instrucció 3/2020 no es poden concedir 
de manera simultània a més d’una persona pel mateix fet causant. 
 
- En cas estrictament necessari, es podran reorganitzar els torns horaris així com modificar 
els horaris i la jornada laboral. 
 
 
4.-Mesures específiques per a treballadors que viuen en poblacions confinades 
 
Atenent les resolucions que puguin restringir l’entrada i sortida de persones de determinats 
municipis, cal tenir en consideració que la prestació de serveis en Centres penitenciaris i 
Centres Educatius de Justícia Juvenil són de caràcter essencial. 
 
5- Mesures de reorganització interna en els centres penitenciaris 
 
 En relació al personal d’oficines amb horari no subjecte a torns, es podran establir 

equips de treball que desenvolupin les seves funcions en dies diferents, amb les 

cadències (dies alterns, cada dos dies, cada tres, per setmanes...) que les Direccions 

dels centres considerin adient, de manera que aquests equips no coincideixin treballant 

els mateixos dies i que es doni cobertura als serveis. El o els dies de treball dins de la 

cadència que s’acordi inclourà tant el matí com la tarda.  

 

 En relació amb el personal de l’àmbit de rehabilitació s’ha de donar prioritat a l’atenció 

grupal i l’atenció individualitzada mínima que s’ha establert a les instruccions de la 

SMPRAV. També s’ha de garantir, en la mesura del possible, que cada professional 

treballi sempre a la mateixa unitat i, a ser possible, a una única unitat.  

 

A regim ordinari; pel que fa als psicòlegs, juristes, educadors socials i treballadors 

socials, a cada unitat es constituiran dos equips que prestaran servei en dies alterns a la 

unitat. Cada equip ha d’estar composat per un mínim d’un professional i no es fa distinció 

entre especialitats a l’hora de configurar els equips. Els comandaments intermedis, 

podran reforçar els equips assignats a alguna unitat, quan sigui necessari i a criteri de la 

direcció del centre. 

 

Pel que fa als monitors esportius, tot i que no estan assignats a una unitat determinada, 

es configuraran també dos equips que treballaran en dies alterns, garantint també la 

prestació horària setmanal que els correspon. Els monitors artístics s’agruparan amb els 

bibliotecaris per configurar dos equips amb el mateix criteri que els monitors esportius. 

 

El personal de rehabilitació que treballa durant el cap de setmana, configurarà també dos 

equips, treballant dies alterns durant el cap de setmana, assegurant la prestació horària.  
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Mentre duri la situació excepcional d’emergència sanitària, es substitueix la jornada 

acumulada i l’acumulació de jornada pels torns regulats en aquest apartat. La direcció 

del centre podrà fer adaptacions dels horaris d’acord amb la instrucció de Funció Pública 

3/2020. L’horari de presència efectiva serà de 8:30 fins a 19:30 per l’atenció a interns, 

amb un mínim d’una hora de descans pel dinar. La resta d’hores fins la totalitat de la 

jornada setmanal es podran fer al domicili per la preparació d’activitats, redacció 

d’informes o tasques similars que no requereixen la presència efectiva al centre 

penitenciari.  

 

A les unitats de règim obert, tot el personal de rehabilitació, incloent els treballadors 

socials es configurarà amb dos equips que treballaran en dies alterns, seguint els 

mateixos criteris anteriorment citats. A alguns centres oberts que, per la seva dimensió, 

ja es configuren en diferents equips, es podrà fer, a criteri de la direcció, una divisió en 

dos subequips per equip. 

 

Els professionals de treball social que han de prestar servei d’atenció telefònica a 

famílies, alternaran la dedicació al centre penitenciari i l’atenció telefònica amb un horari 

acordat entre el comandament de serveis socials i la cap de servei de Medi Obert i 

Serveis Socials, tenint en compte la situació al centre penitenciari. 

 

En relació als comandaments intermedis de l’àmbit de rehabilitació, tant de règim ordinari 

com obert, s’establiran dos equips de treball diferents que desenvolupin les seves 

funcions en dies diferents. Mentre estiguin al seu domicili realitzaran tasques de 

preparació d’activitats, organització d’activitats i serveis, supervisió d’informes i altres 

similars. Hauran d’estar disponibles durant la seva jornada laboral per contacte telefònic. 

 

 En relació als professionals de servei interior:  

 

- Els professionals de GAMV, GAMP I CUSI, poden fer horari de 2 i ½ fins que la 

situació d’alarma comunitària resti solventada.  

 

- Els funcionaris GAM Prestacions hauran de prestar servei en aquelles unitats que 

sigui necessari segons les necessitats del servei i indicacions de la direcció del 

centre. Per tant, poden quedar adscrits a qualsevol mòdul, malgrat preferent la seva 

ocupació de les cabines de control. En qualsevol cas, sempre s’hauran de respectar 

les adaptacions de lloc de treball autoritzades a aquests professionals. 

 

- S’autoritza la sortida esglaonada dels funcionaris dels mòduls cap els vestuaris, a 

mesura que es finalitzi el recompte, per evitar aglomeracions als mateixos. Però, no 

podran abandonar el centre fins que no hagi estat conforme el recompte total.  

 

- Les direccions dels centres penitenciaris, amb la finalitat d’evitar incrementar els 

serveis extraordinaris, podran habilitar mesures de flexibilitat en els canvis demanats 

pels funcionaris d’interior, sempre i quan no contradiguin les normes abans 

exposades i evitant que es realitzin torns continuats de 24 hores. 
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 Als centres on hi hagi, es configura un equip composat per l'enginyer i el tècnic de 

prevenció de riscos laborals. Aquestes dues persones  treballaren dies alterns garantint 

la presència d’una d’elles de dilluns a divendres. L’altre membre estarà connectat en tot 

moment de manera telemàtica per resoldre les incidències que puguin sortir al centre 

relatives a la seva àrea de competència, garantint la disponibilitat mentre estigui actiu 

l’Estat d’alarma.   

 

 En relació als equips directius dels centres es podrà establir dos equips de treball 

diferents que desenvolupin les seves funcions en dies diferents, incloent el matí i la 

tarda, amb la cadència que la direcció del centre determini però garantint la presència 

d’un comandament el cap de setmana per realització d’incidències. La resta ha d’estar 

connectat telefònicament, garantint la continua disponibilitat durant les 24 hores mentre 

estigui actiu l’Estat d’alarma.   

  

 
6.-Vigència 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida  
fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de la situació epidemiològica i 
d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària. 
 
Es deixa sense efectes la Instrucció 1/2020 de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima.  
 
 
 
 
 
 
El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
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