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Instrucció 5/2020, de 3 de juliol, 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 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. 

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. No obstant això, resultava 

necessari concretar les mesures de reorganització interna per al personal de serveis 

penitenciaris.  

Des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima s’ha dictat la 

Instrucció 1/2020, de 13 de març, i la Instrucció 2/2020, de 18 de març, en què es 

concretaven les mesures organitzatives als centres penitenciaris i es refonia el contingut de 

la Instrucció 1/2020.  

Des de l’aprovació de les instruccions esmentades es van posar en marxa mesures 

organitzatives i de prevenció en els centres penitenciaris que han permès minimitzar els 

efectes del coronavirus entre el personal que hi treballa, i atès l’esforç que ha demostrat tot 

el personal de serveis penitenciaris per garantir la correcta prestació de serveis, es va dictar 

la Instrucció 4/2020, de 7 de maig que va suposar una flexibilització del gaudiment de 

permisos (permisos per assumptes personals i compensació) i vacances que havien quedat 

suspesos.  

Un cop superada la fase més crítica, i arran de l’aprovació pel PROCICAT del Pla de 

transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat, ratificat pel Govern de 

Catalunya, en data 20 d’abril de 2020, així com l’aprovació per part del Govern de l’Estat, en 

data 28 d’abril de 2020, del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, ha comportat 

que s’hagin aprovat noves mesures en l’àmbit de personal, concretament, la Instrucció 

4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al 

personal al servei de l’Administració de la Generalitat, així com la Instrucció 5/2020, de 24 

de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures 

organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. En l’àmbit del personal adscrit a centres penitenciaris es va dictar nota 

informativa de la Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics de data 5 de juny 

de 2020 en què s’establien els criteris pel retorn gradual a la jornada i horaris normal en 

l’àmbit de rehabilitació i oficines.  
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Posteriorment s’ha publicat el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 
l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori 
de Catalunya es determina, amb efectes des de les 00.00 hores del 19 de juny de 2020, la 
finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries 
adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de 
Catalunya. En conseqüència, han quedat sense efecte a Catalunya les mesures 
extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de la represa al 

territori de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19. 
 
L’esmentat Decret ha estat desplegat per la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la 

qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 

transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. En aquesta nova situació 

de represa s’aplica, així mateix, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures 

urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per 

la COVID-19. 

Per l’esmentada etapa de represa s’ha adoptat la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre 
mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al 
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-
CoV-2, mitjançant la qual  es desenvolupen les mesures aprovades pel Comitè de Direcció 
del Pla d’actuació del PROCICAT el 27 de juny de 2020, i s’hi estableixen en un únic text les 
mesures organitzatives, de prevenció i seguretat d’aplicació al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’etapa de la represa en el marc de la 
crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. 

 
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 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures 

organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s’ha 

d’aplicar al personal adscrit als centres penitenciaris i serveis socials penitenciaris. 

 

2.- Objecte 

L’objecte d’aquesta instrucció és establir les mesures de caràcter organitzatiu específiques 

en l’àmbit dels centres penitenciaris. 
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3.- Mesures de caràcter organitzatiu especifiques dels centres penitenciaris 

En els centres penitenciaris s’adoptaran les mesures preventives i de protecció següents: 

- Es garantiran tots els serveis en l’àmbit de règim interior. 

- Els mecanismes de flexibilitat horària previstos a la Instrucció 6/2020 no es poden 

concedir de manera simultània a més d’una persona pel mateix fet causant. 

- En cas que sigui estrictament necessari, es podran reorganitzar els torns horaris així 

com modificar els horaris i la jornada laboral. 

4.- Gaudiment de permisos i llicències  

S’aixeca la suspensió general del gaudiment de permisos i llicències des de la data en vigor 
d’aquesta instrucció que s’havia establert d’ençà l’entrada en vigor de la Instrucció 1/2020, 
de 13 de març de 2020 de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima 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.  
 
El gaudiment de vacances i permisos per assumptes personals es realitzaran conforme els 
acords vigents de condicions de treball del personal penitenciari. Això no obstant, escau fer 
avinent que la Instrucció 6/2020, preveu expressament que es pot fer ús de la possibilitat 
d’establir el gaudiment obligatori d’algun període de vacances durant els períodes de l’any 
que es determinin  
 
5.- Mesures de reorganització interna en els centres penitenciaris 

 

 En relació amb el personal de rehabilitació i d’oficines resulta d’aplicació les indicacions 

establertes en la nota informativa de la Sub-direcció General de Recursos Humans i 

Econòmics de data 5 de juny de 2020. 

 

 En relació amb els professionals de servei interior dels Centres de Regim Ordinari i fins 

el 14 de setembre :  

 

- Els professionals de GAMV, GAMP i CUSI poden fer horari de 2 i ½. 

  

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

mesura que es finalitzi el recompte per evitar-hi aglomeracions, 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 que no contradiguin les normes exposades abans i 

s’eviti que es facin torns continuats de 24 hores. 
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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, excepte el punt 5 la vigència 

del qual és fins el dia 14 de setembre    

Aquesta Instrucció substitueix la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, 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. 

 

 

 

 

 

 

El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
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