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Comissió de Justícia

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia per 
a informar sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de director 
de tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona. Tram. 357-00516/11. 
Comissió de Justícia. Compareixença.

2. Compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia per 
a informar sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de subdirec-
tor de tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona. Tram. 357-00517/11. 
Comissió de Justícia. Compareixença.

3. Compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia per 
a informar sobre el cessament de vuitanta-nou interins de l’àmbit penitenciari en data 
del 31 de maig de 2017. Tram. 357-00518/11. Comissió de Justícia. Compareixença.

4. Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les de-
pendències dels centres penitenciaris. Tram. 250-00881/11. Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 345, 37).

5. Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en 
ciberseguretat i delictes informàtics. Tram. 250-00883/11. Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 345, 39).

6. Informe del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especi-
als de Règim Tancat. Tram. 266-00002/11. Tramitació de l’informe del grup de treball.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00881/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 52222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució d’instal·lació 
de càmeres de videovigilància en les dependències dels centres penitenciaris, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant la XI legislatura s’ha portat al Parlament la necessitat d’un replanteja-

ment de les zones d’aïllament dels centres penitenciaris així com dels Departaments 
Especials de Règim Tancats. Tant es així, que la Coordinadora per la Prevenció de 
la Tortura formada per desenes d’entitats que defensen els drets humans dintre i fora 
dels centres penitenciaris avisava en el seu informe publicat durant el 20 d’abril del 
2016 titulat «Aïllament Penitenciari a Catalunya des d’una mirada en defensa dels 
drets humans» ja advertia d’indicis de males praxis i d’incompliment dels drets hu-
mans en els règims d’aïllament i primer grau als centres penitenciaris catalans.

Durant el mes de desembre de 2016, el Mecanisme Català contra la Tortura ha 
publicat al seu informe anual, on indicava també l’existència d’aquest indicis. En el 
si del seu estudi es documenten nombroses denuncies en el Departament de Règim 
tancat i es mostren certes mancances pel que fa als elements garantistes de vigilàn-
cia per tal de documentar o provar part d’aquest indicis.

La recent iniciativa, a instancies dels diferents grups al Parlament, de l’aplicació 
del Protocol d’Istanbul al centres penitenciaris ha obert una via per tal de garantir 
els drets humans i a l’hora justificar d’una forma fidedigna la feina que els treba-
lladors dels centres penitenciaris realitzen als centres. Es llavors, una obligació del 
Parlament de Catalunya dotar d’eines tan als interns com als funcionaris per tal de 
garantir i demostrar les bones praxis, la qualitat i el respecte al drets humans, de 
la feina realitzada dintre dels espais d’aïllament i de primer grau a les presons ca-
talanes.

En aquesta línia, seguint amb la política de dotar d’eines a la comunitat peni-
tenciaria, es fa necessari donar resposta a les demandes tant de les entitats de drets 
humans com al mecanisme per a la prevenció de la tortura. A l’hora s’ha iniciat un 
grup de treball sobre els Departament Especial de Règim Tancat, on experts han 
advertit de la manca de sistemes de videovigilància a totes les zones d’aïllament i de 
primer grau, així com als accessos d’aquests.

A les preguntes fetes al govern amb numero de registre 39848 i 39849 sobre 
l’estat dels sistemes de videovigilància hem obtingut la resposta de la ja existència 
o la voluntat d’instal·lació d’aquestes als espais d’aïllament, fet que contradiu les de-
claracions de les entitats i compareixents. Per altre banda, en aquestes respostes no 
es fa menció d’instal·lar càmeres de videovigilància a les zones d’accés i properes a 
aquests espais.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Elaborar i publicar un pla d’instal·lació de sistemes de videovigilància a totes 

les zones d’aïllament i de règim tancant, a les zones d’aïllament temporal i a les zo-
nes d’accés i properes a aquestes durant el 2017.

2. Garantir la instal·lació d’aquests sistemes en el termini d’un any després de 
l’aprovació d’aquesta proposta.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00883/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 52224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la formació 
especifica en ciberseguretat i delictes informàtics als jutjats Catalans, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Vivim en un món cada cop més informatitzat. Un món on les persones bolquen 

cada cop més, part de les seves vides i pertinences a la xarxa o les connecten a 
aquestes. La feina, les relacions socials i les intimés es fan cada cop més a través de 
les xarxes. Això significa a l’hora un punt de vulnerabilitat en la vida de les perso-
nes, fet que queda demostrat amb l’augment de delictes relacionats amb la ciberse-
guretat i la informàtica dels últims anys.

Per altra banda, el comerç està canviant. Els nous mercats s’obren a través de pla-
taformes de pagament online, on la quantitat de capital que es mou per les xarxes 
ordinàries d’internet és cada cop més alt. Un altre punt dèbil on els delictes contra 
el Patrimoni estan augmentat cada cop més.

Actualment ens trobem en tràmit de creació de l’Agencia de Ciberseguretat de 
Catalunya en resposta a una necessitat imperant en un món on la xarxa cada cop te 
més pes. Durant les compareixences dels experts i expertes en la ponència de la llei, 
ens hem trobat com les associacions de pèrits informàtics que treballen dia a dia 
amb delictes informàtics denuncien la falta de coneixement dels jutges, jutgesses i 
del funcionariat de l’administració de justícia sobre aquests afers.

Per tal de garantir la màxima qualitat en el serveis de Justícia de Catalunya cal 
un pla de formació especifica, al conjunt o a una àrea especialitzada d’aquests sobre 
delictes informàtics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar plans de formació específics als 

funcionaris de l’administració de justícia per tal de garantir els coneixements neces-
saris per afrontar casos de ciberseguretat i delictes informàtics.

2. La elaboració d’unitats especialitzades en delictes informàtics als jutjats de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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Punt 6 | Tramitació de l’informe del Grup de treball

Informe del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels 
Departaments Especials de Règim Tancat
266-00002/11

INFORME I CONCLUSIONS DEL GRUP DE TREBALL

A la Comissió de Justícia
El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de 

Règim Tancat, en la sessió tinguda el 6 de juny de 2017, d’acord amb l’article 55.3 
del Reglament del Parlament, ha debatut les conclusions presentades pels grups par-
lamentaris i ha aprovat el següent

Informe
Índex
I. Antecedents
II. Sessions del Grup de Treball
III. Propostes de conclusions dels grups parlamentaris
IV. Conclusions aprovades pel Grup de Treball

I. ANTECEDENTS

1. Antecedents parlamentaris
1. La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 30 de setembre de 2016, d’acord 

amb el que estableix l’article 55 del Reglament del Parlament per a la creació grups 
de treball, va aprovar la constitució d’un grup de treball sobre el règim d’aïllament 
dels departaments especials de règim tancat (tram. 251-00003/11) mitjançant l’adop-
ció de l’Acord 4/XI, de constitució del grup esmentat.

2. El 31 de gener de 2017 es va constituir el Grup de Treball sobre el Règim 
d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat, format pels diputats 
següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Carmina Castellví i Vallverdú (titular)
Maria Dolors Rovirola i Coromí (suplent)

Grup Parlamentari de Ciutadans
María Francisca Valle Fuentes (titular)

Grup Parlamentari Socialista 
Ferran Pedret i Santos (titular)
Rosa Maria Ibarra Ollé (suplent)

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez (titular)
Joan Coscubiela Conesa (suplent)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González (titular)
Alberto Villagrasa Gil (suplent)

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys (titular)
Benet Salellas i Vilar (suplent)
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3. Els grups parlamentaris van presentar llurs propostes de pla de treball.
Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42817): 
– Amand Calderó i Monfort, director general de Serveis Penitenciaris.
– Carlos Soler Iglesias, subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sa-

nitat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
– Pedro Domínguez Quinoya, subdirector general de Centres i Gestió Penitenci-

ària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 42951): 
– Una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).
– Una representació de la Unió General de Treballadors (UGT).
– Una representació de Comissions Obreres (CCOO).
– Una representació de l’Agrupació dels Cossos de l’Administració d’Institucions 

Penitenciàries (ACAIP).
– El president de la Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona.
– Una representació d’Amnistia Internacional.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 43067): 

– Pau Pérez, psiquiatra expert en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a persones 
detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Estatal per a la Prevenció 
de la Tortura.

– Olga Casado, metgessa experta en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a perso-
nes detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura.

– Lluïsa Domingo, jurista membre de la Coordinadora per a la Prevenció i De-
núncia de la Tortura.

– Remei Bona, magistrada jubilada del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 4.
– Gemma Calvet, advocada i exdiputada al Parlament de Catalunya amb llarga 

experiència en temes penitenciaris.
– Mohamed El Choulli, actualment al departament especial de règim tancat 

(DERT) del Centre Penitenciari de Brians 1.
– David Gutiérrez Pastor, actualment en llibertat, amb estades a departaments 

especials de règim tancat (DERT) de diversos centres penitenciaris de Catalunya.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 43071): 
– Una representació de la secció de presons de la Unió General de Treballadors 

(UGT).
– Una representació de la secció de presons de Comissions Obreres (CCOO).
– Una representació del Comitè Català de Prevenció de la Tortura.
– Andrés García Berrio, advocat.

Compareixences proposades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
(reg. 47309): 

– Juan Méndez, relator de Nacions Unides sobre la tortura.
– Mauro Palma, president del Garant Nacional dels Drets de les Persones Detin-

gudes o Privades de la Llibertat Personal (Itàlia) i expresident del Comitè Europeu 
per a la Prevenció de la Tortura.

– Julián Carlos Ríos Martín, professor de dret penal de la Universitat Pontifícia de 
Comillas (Madrid) i autor del llibre Mirando al abismo, sobre aïllament penitenciari.

– Andrés García, advocat membre d’Irídia - Centre per la Defensa dels Drets 
Humans.

– Núria Monfort, advocada experta en l’àmbit penitenciari.
– Solange Hilbert, advocada experta en l’àmbit penitenciari.
– Laura Moreno, advocada experta en l’àmbit penitenciari.
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Posteriorment es va modificar el pla de treball amb la inclusió de noves compa-
reixences.

4. El 6 de juny de 2017 el Grup de Treball va debatre i votar les conclusions pre-
sentades per cada grup parlamentari i va acordar de sotmetre les conclusions finals 
a la consideració de la Comissió de Justícia.

2. Antecedents normatius
L’article 55 del Reglament del Parlament estableix la possibilitat de crear grups 

de treball en els termes següents: 
«1. A més de les ponències a què fa referència l’article 118, les comissions po-

den, a proposta de llur mesa o de dos grups parlamentaris, acordar la constitució de 
grups de treball integrats per un representant o una representant o més d’un de cada 
grup parlamentari perquè estudiïn i preparin els assumptes encomanats a la comis-
sió, o qualsevol qüestió que per raó de la matèria sigui de llur competència.

»2. L’acord de creació ha de determinar l’objecte concret de la tasca encomana-
da, el termini de lliurament de l’informe o de les conclusions, quin tipus de docu-
ment s’ha de sotmetre a la comissió i, si escau, les directrius a les quals el grup de 
treball ha d’acomodar les seves tasques.

»3. L’informe o les conclusions han de recollir l’opinió majoritària dels membres 
del grup de treball i a aquest efecte s’ha d’atendre el criteri del vot ponderat, segons 
el qual cada membre representa un nombre igual al de diputats que integren el seu 
grup parlamentari; també s’han de trametre a la comissió, en el cas que n’hi hagi, els 
vots particulars formulats per les minories i no incorporats a l’informe.

»4. La comissió, per majoria de dos terços dels diputats, també pot nomenar, pel 
mateix procediment establert per l’apartat 1, un relator o relatora únic.»

II. SESSIONS DEL GRUP DE TREBALL 
El Grup de Treball ha tingut deu sessions, amb les reunions de treball correspo-

nents: 
Sessió 1. El 31 de gener de 2017 el Grup de Treball va tenir la primera sessió, en 

què es va formalitzar la constitució del grup i es va nomenar la relatora. Es van tenir 
les reunions de treball següents: 

– Óscar Montserrat Hernández, delegat del Centre Penitenciari Puig de les Bas-
ses per part de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i membre electe de 
la Junta de Personal dels Serveis Territorials de Girona.

– Enriqueta Durán Cordero, secretària de Polítiques Socials de la UGT de Ca-
talunya.

– Xavi Martínez Martí, responsable del Sindicat de Presons FeSP-UGT.
– Carles Lluset Ballesteros, coordinador d’unitat especialitzada (CUE) al Centre 

Penitenciari de Quatre Camins.

Sessió 2. El 7 de febrer de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Lluïsa Domingo, jurista membre de la Coordinadora per a la Prevenció i De-

núncia de la Tortura.
– Iñaki Rivera, jurista membre de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia 

de la Tortura i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
– Pau Pérez, psiquiatra expert en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a persones 

detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Estatal per a la Prevenció 
de la Tortura.

Sessió 3. El 21 de febrer de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Mariam Bataller, presidenta de la Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.
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– Remei Bona, magistrada jubilada del Jutjat de Vigilància Penitenciària núme-
ro 4.

– Olga Casado, metgessa experta en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a perso-
nes detingudes i membre del Consell Assessor del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura.

Sessió 4. El 7 de març de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Gemma Calvet, expresidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del 

Parlament i experta en dret penitenciari.
– Andrés García Berrio, advocat.
– Núria Monfort, advocada experta en l’àmbit penitenciari.

Sessió 5. El 4 d’abril de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– David Gutiérrez Pastor, exintern.
En aquesta sessió, les diputades Mireia Vehí i Francisca Valle van informar de 

la reunió amb els interns M. E. C., J. V. S. i H. F. H., tinguda el 3 d’abril al Centre 
Penitenciari Brians 2 i Centre Penitenciari Puig de les Basses.

Sessió 6. El 18 d’abril de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Amand Calderó i Montfort, director general de Serveis Penitenciaris.
– Carlos Soler Iglesias, subdirector general de Programes i Rehabilitació i Sani-

tat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
– Pedro Domínguez Quinoya, subdirector general de Centres Penitenciaris i 

Gestió Penitenciària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Sessió 7. El 2 de maig de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Julián Carlos Ríos Martín, professor de dret penal de la Universitat Pontifícia 

de Comillas (Madrid).
– Mauro Palma, president del Garant Nacional dels Drets de les Persones Detin-

gudes o Privades de la Llibertat Personal (Itàlia) i expresident del Comitè Europeu 
per a la Prevenció de la Tortura.

– Juan Méndez, relator de les Nacions Unides sobre la tortura

Sessió 8. El 16 de maig de 2017 es van tenir les reunions de treball següents: 
– Joan Carles Navarro Pérez, director del Centre Penitenciari de Brians 1.
– Jaume Saura Estapà, adjunt general del Síndic de Greuges.

Sessió 9. El 30 de maig de 2017 es va acordar el procediment d’elaboració i vo-
tació de les conclusions

Sessió 10. El 6 de juny de 2017 es van debatre i votar les conclusions del Grup 
de Treball.

III. PROPOSTES DE CONCLUSIONS
Acabades les reunions, els grups parlamentaris van presentar les propostes de 

conclusions (reg. 60607, del G. P. de CSP; reg. 60608, del G. P. de JS; reg. 60613, del 
G. P. SOC; reg. 60615, del G. P. del PPC; reg. 60617, del G. P. de Cs, i reg. 60623, 
del G. P. CUP-CC), que es reprodueixen a continuació: 

Document presentat pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
(reg. 60607)

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, i Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 55 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent 
al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departa-
ments Especials de Règim Tancat.
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Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Com a fruit de les reunions del grup de treball sobre els DERT als centres pe-

nitenciaris catalans, hem pogut observar com l’aïllament representa un greuge i un 
problema de garantia dels drets humans per a Catalunya. Quan observem els centres 
penitenciaris, cal fer-ho sempre des de diferents òptiques. L’òptica de l’Administra-
ció, amb la realització d’un auditoria interna als mateixos departaments; l’òptica de 
les entitats de drets humans que han estat precursores de forma proactiva en aquesta 
feina, i l’òptica laboral i dels interns que viuen el dia a dia en aquest departament.

Per tal d’estructurar les conclusions farem una anàlisi de l’estat i la viabilitat de 
la normativa d’aquests departaments des de les diferents òptiques; seguidament, ens 
preguntarem si compleixen la funció per la qual han estat creades, i, per últim, quina 
garantia hi ha de respecte als drets humans dintre d’aquesta institució.

Estat i viabilitat de la normativa
El primer que cal remarcar és la feina realitzada pel Govern a través d’una au-

ditoria presentada a la comissió en compareixença per part dels màxims responsa-
bles dels centres penitenciaris de Catalunya. Aquesta, lleugerament desfasada pels 
ritmes de la comissió, extreu una anàlisi de la situació que ens dona elements per 
treure conclusions.

Els departaments especials de règim tancat són, en alguns casos, estructuralment 
deficients. Aquestes deficiències provoquen que hi hagi una manca d’espais d’acti-
vitats, d’estat de garanties mínimes de les cel·les i de menjadors externs a la cel·la. 
Segons l’auditoria, aquest fet es dona aïlladament en alguns centres com el de Bri-
ans I. Tot i així, es constata que als centres on aquestes mancances no s’han detectat 
també es produeixen de forma majoritària les mateixes conseqüències. Per tant, les 
mancances estructurals no són el problema de fons d’aquests departaments.

Un dels fets que es repeteixen, quasi com a consens de tota la comunitat peni-
tenciària, és la manca de plans individuals de tractament, la manca d’activitats i la 
manca de personal de tractament als DERT. Es constata llavors, així com consta en 
la mateixa auditoria, que aquests departaments, a la pràctica, no tenen cap o gairebé 
nuls elements de tractament.

Per altra banda, la manca d’informació a la qual els interns i internes tenen ac-
cés, com ara la realització d’àpats a la mateixa cel·la en comptes d’usar espais com-
partits, marca un incompliment de la normativa clara de l’any 2001. S’afegeixen a 
aquest incompliment les hores de pati en cada règim, cosa que incompleix sistemà-
ticament la circular de l’any 2001 a tots els centres; i, en molts casos, es vulneren 
clarament els drets dels interns.

Per tot això, es conclou que, independentment de l’estat del departament, s’in-
compleix la normativa vigent. Així, doncs, l’aplicació d’una nova normativa sense 
establir elements de garantia en el compliment d’aquesta seria una opció amb poca 
probabilitat d’èxit.

Compliment de la funció
La funció per la qual estan en funcionament aquests departaments és la de trac-

tament, sempre que la premissa de creació d’aquests centres penitenciaris sigui la 
d’aconseguir la reinserció i no l’aplicar un càstig. La manca generalitzada de plans 
d’atenció individual, la manca de personal de tractament o, fins i tot, la dinàmica 
de no realitzar activitats o que no existeixin espais de socialització, ni als moments 
dels àpats, allunya molt l’objectiu de tractament intensiu pel qual els departaments 
de règim tancat han estat creats. Durant el transcurs de la comissió hem constatat 
tot el contrari. Gairebé cap compareixent, de cap àmbit, ni de cap òptica, entén que 
a la pràctica els DERT siguin espais de tractament i reinserció.

Per altra banda, la problemàtica de desenvolupament de malalties mentals o de 
tractament de malalts que estan aïllats als centres complica encara més la possibi-
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litat de reinserció dels interns. La inadaptació d’interns amb patologies o possibles 
patologies mentals és dirimida en molts casos als DERT. En conclusió, aquests cen-
tres acaben utilitzant-se, molts cops, com a mòduls psiquiàtrics, i poden provocar un 
agreujament d’un problema, tot al contrari de la funció de tractament que haurien 
de realitzar.

De les diferents compareixences a la comissió s’extreu un factor diferencial en 
l’ús del departament especial de règim tancat. Aquest factor és l’ús a mode de càstig 
del DERT. Al DERT es combinen estretament el càstig i l’aïllament, que juntament 
amb un mal ús normatiu i el clima dels centres penitenciaris, esdevenen uns centres 
molt diferents de la seva finalitat originària per convertir-se en espais de càstig. El 
DERT representa un model de centre penitenciari de repressió, molt allunyat del que 
volem assolir com a societat.

Per altra banda, la concatenació de condemnes, o la seva utilització desmesura-
da, provoca que els períodes d’aïllament es perllonguin sistemàticament. Incomplint 
la normativa internacional, coneguda com a Normes Mandela, de manera clara.

Garantia de respecte als drets humans
Els incompliments de les normatives abans esmentades, i les dinàmiques que 

esdevenen en aquests departaments, poden provocar fàcilment situacions límit. Si-
tuacions dintre la mateixa normativa que incompleixen les normes internacionals 
de drets humans com les Normes Mandela, i d’altres situacions al límit inclòs de la 
legalitat vigent.

Un primer exemple és la concatenació de sancions i d’estades al DERT, que pot 
provocar la violació clara de les Normes Mandela de màxim 14 dies d’estada. Són 
una normalitat, contrastada per dades, les estàncies molt més llargues, que junta-
ment amb els incompliments anteriors i la manca d’activitats allunya molt els DERT 
del sistema penitenciari que volem assolir.

Un altre exemple és la manca d’elements bàsics sanitaris, àpats insuficients i en 
la mateixa cel·la, les poques hores de pati, molts cops en soledat i la falta d’activitats, 
que constaten que el mètode d’aïllament hauria de basar-se en les Normes Mande-
la. És necessària l’adopció i aplicació estrictes d’aquestes normes, per garantir que 
exemples com els anteriors no es produeixen.

Durant les estades al DERT, s’han detectat per part de diversos compareixents, 
metges, relators de la ONU, psicòlegs i entitats de drets humans, problemàtiques de 
salut mental derivades d’estades en aquest departament. Aquestes problemàtiques 
empitjoren la situació dels interns i allunyen el departament de l’objectiu de tracta-
ment originari. Problemàtiques derivades no només de la depressió, sinó també de 
la frustració i l’odi, molts cops produïts per la manca de socialització i l’aplicació 
contundent de l’autoritat.

Com denuncien metgesses i interns compareixents, l’atenció mèdica per part dels 
psicòlegs no es realitza correctament. Visites mèdiques sense confidencialitat, amb 
falta de profunditat i regularitat, així com una sobresaturació de feina per part dels 
psicòlegs resten efectivitat a aquesta atenció, que provoca el brou de cultiu per a 
l’empitjorament d’aquestes patologies mentals.

En aquest sentit, derivat de les experiències adquirides per part dels comparei-
xents, es pot afirmar que els DERT tenen una afectació negativa per a la salut dels 
interns, amb una atenció insuficient. Convertint el DERT molts cops en part del 
problema, en comptes de la solució. A aquest afer, cal afegir els interns que accedei-
xen al departament ja amb alguna patologia mental. En aquests casos les patologies 
s’accentuen.

És en aquest punt on es fa imprescindible fer notar els suïcidis d’interns en els 
mòduls DERTS en els últims anys, sobretot amb afectació a les dones, que posen 
un punt d’alarma i obren un focus a una problemàtica latent en aquest departament.
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Manca de fiscalització i transparència
Per últim, una demanda elaborada per part de les entitats de drets humans, i pel 

Síndic de Greuges, és la possibilitat de fiscalitzar i adoptar valors de transparència 
dels mateixos DERT. La regularització de l’entrada de les entitats de drets humans, 
així com l’accés per part del síndic al SIPC de forma automàtica des d’un espai de 
treball propi del síndic són elements pendents a elaborar.

Per altra banda, el circuit de sanció, i de control d’aquesta sanció per part dels 
jutjats d’execució, és una de les altres assignatures pendents, com a garantia de res-
pecte de la integritat dels interns i de la normativa vigent.

Per tot això creiem que és imprescindible: 

Proposta de conclusions
1) Que el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat perquè era-

diqui l’aïllament com a forma de tractament penitenciari, atès que vulnera els drets 
humans, és ineficaç i contrari a la normativa internacional.

2) Amb tal finalitat, i dins del termini màxim de dos anys, es proposa calenda-
ritzar una sèrie de mesures, ordenades segons la urgència en la seva implementació: 

a) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i els grups parlamentaris amb 
representació al Congrés dels Diputats a iniciar un procés que condueixi a l’adap-
tació de la Llei orgànica general penitenciària, així com el Reglament penitenciari, 
respectant les Regles mínimes de Nacions Unides per al tractament de les persones 
recloses, Regles Nelson Mandela i Regles de Bangkok.

b) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè compleixi de manera 
immediata les Regles mínimes de Nacions Unides per al tractament de les persones 
recluses (Regles Nelson Mandela i Regles de Bangkok), que contenen previsions 
respecte de les sancions d’aïllament penitenciari, amb atenció especial a: 

1. Les sancions consistents en aïllament han d’aplicar-se amb caràcter absoluta-
ment excepcional i només quan no existeixin altres alternatives disciplinàries via-
bles i efectives.

2. No poden aplicar-se a persones especialment vulnerables, com les mares ges-
tants o en període de lactància, menors o persones amb patologies mentals.

3. Cap persona podrà ser sancionada per un temps superior als 14 dies.
4. En cas de sancions consecutives, aquestes han de respectar un interval tempo-

ral igual al del període de sanció.
5. Les sancions consistents en aïllament es compliran en la cel·la habitual en lloc 

dels departaments especials, que, per les seves característiques arquitectòniques, 
són incompatibles amb el respecte dels drets humans.

6. Les sancions consistents en aïllament no comportaran una restricció suple-
mentària de drets, com el de les visites de familiars o el de la correspondència.

c) Instar el Govern de la Generalitat perquè compleixi la legalitat penitenciària 
vigent: 

1. Que cada persona presa disposi d’una cel·la individual, com estableix l’article 
19 de la Llei general penitenciària.

2. Que es realitzi una visita mèdica diària a les persones que estiguin en aïlla-
ment. El dany que tal situació pot causar està objectivat a partir dels 15 dies, però 
pot donar-se en períodes inferiors depenent de les característiques de cada persona. 
Atès que l’aïllament podria constituir un tracte cruel, inhumà o degradant, les ex-
ploracions mèdiques hauran de realitzar-se per professionals formats en el Protocol 
d’Istanbul i segons els paràmetres que marca aquest protocol.

d) Instar el Govern de la Generalitat perquè, de manera immediata, en el cas 
d’aplicar sancions consistents en aïllament penitenciari, amb caràcter previ al seu 
compliment, la persona interna sigui explorada per un professional de la medicina i 
un professional de la psicologia. Aquests hauran de realitzar conjuntament un infor-
me vinculant que determini la procedència d’aplicar l’aïllament penitenciari d’acord 
amb les conseqüències emocionals i físiques que podria provocar en la persona in-
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terna. Les persones internes podran aportar informes tècnics d’altres facultatius, per 
contrastar les consideracions d’aquests primers.

e) Instar el Govern de la Generalitat perquè, en un període màxim de sis mesos, 
regularitzi l’accés de les entitats de drets humans de Catalunya als centres peniten-
ciaris, perquè puguin dur a terme les funcions de monitoratge i d’assistència psico-
social i jurídica que els correspon, incloent l’accés a les persones que es troben en 
aïllament penitenciari.

f) Instar el Govern de la Generalitat perquè destini recursos per reduir la con-
flictivitat als centres penitenciaris, creant-se una unitat de mediació penitenciària a 
cada centre, que haurà de treballar en la prevenció i resolució de conflictes. Aques-
tes unitats hauran d’estar permanentment operatives i ser independents dels funcio-
naris de règim i tractament, treballant de manera preventiva i també reactiva, per re-
soldre conflictes des del diàleg, la mediació i la comunicació no violenta. Que s’insti 
el Govern per tal que aquestes unitats estiguin operatives en el termini d’un any.

g) Instar el Govern de la Generalitat perquè compleixi les recomanacions del Co-
mitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura en relació amb les contencions mecà-
niques en el sentit d’emprar-se en casos excepcionals i en cas d’haver esgotat altres 
opcions menys dràstiques i pel menor temps possible, per evitar que la persona in-
terna es provoqui lesions o causi danys a tercers. La contenció mecànica mai haurà 
d’emprar-se com a càstig i es durà a terme pel personal sanitari amb formació espe-
cífica en un entorn mèdic (infermeria o centre de salut de la persona). En cas d’apli-
car-se, un professional sanitari revisarà cada tres hores l’estat de salut de la persona 
interna, documentant la seva pràctica en un full d’incidències.

h) Instar el Govern de la Generalitat perquè asseguri en el termini de sis mesos 
el dret a la defensa de les persones internes, incorporant la notificació de les resolu-
cions administratives que s’adoptin tant a la persona interna com al seu representant 
legal, perquè articuli la resposta jurídica que consideri convenient.

i) Instar el Govern de la Generalitat perquè realitzi una auditoria externa, amb la 
col·laboració de les entitats de drets humans de Catalunya, que avaluï el sistema de 
garanties dels procediments sancionadors penitenciaris.

j) Instar el Govern de la Generalitat a acabar amb l’opacitat del sistema peniten-
ciari i reconèixer la necessitat de transparència. I mentre no s’hagi eradicat l’aïlla-
ment penitenciari, que es facin públiques les dades estadístiques completes de les 
persones preses en qualsevol de les situacions d’aïllament possibles, com el nombre, 
motius, durada i forma de compliment de les sancions, nombre de regressions de 
grau, motius, temps d’estada i condicions de vida (hores de pati, activitats, tracta-
ment específic).

k) Instar la Comissió de Justícia a constituir una comissió de seguiment de les 
conclusions aprovades en el marc del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat. Això permetrà dur a terme el con-
trol parlamentari de la implementació de les anteriors mesures i de la progressiva 
eradicació de l’aïllament penitenciari a Catalunya. Es recomana que a les comparei-
xences d’aquesta comissió hi assisteixin tant el Mecanisme Català per la Prevenció 
de la Tortura com les entitats de drets humans.

Document presentat pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 60608)
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i Car-

mina Castellví i Vallverdú, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 
amb el que estableix l’article 55 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de conclusions següent, subsegüent al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el 
Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat.
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Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
La política penitenciària d’un estat social i democràtic de dret ha d’estar teleo-

lògicament orientada a la reeducació i reinserció de les persones condemnades. En 
aquest sentit, les penes privatives de llibertat susciten evidents contradiccions de ca-
ràcter axiològic, atès que l’empresonament no sembla el millor context des del qual 
preparar el retorn a la vida en comunitat. Tanmateix, mentre no siguem capaços 
de dotar-nos d’un sistema alternatiu que resulti útil per assolir l’objectiu de la rein-
serció, al mateix temps que garanteixi la prevenció especial i la prevenció general, 
tenim l’obligació d’intentar millorar la realitat concreta que ens pertoca gestionar.

Des d’aquesta premissa, la presó es presenta com un mal inevitable que existeix 
en tots els ordenaments jurídics del nostre entorn i, intentant fer una mirada pros-
pectiva, no sembla que pugui ser substituïda a curt termini per una mesura de natu-
ralesa diferent que, de forma proporcionada i evitant els mals inherents de la priva-
ció de llibertat, resulti igualment eficaç.

Mentre això no canviï, hem de trobar la manera de fer al més útil i al menys lesi-
va possible la pena privativa de llibertat, la qual cosa implica destinar tots els recur-
sos necessaris a desenvolupar programes individuals de tractament que ajudin els 
interns a culminar amb èxit la transició de la presó a la comunitat.

El tractament penitenciari és la columna vertebral a l’entorn de la qual gira la 
pena privativa de llibertat, perquè és a través d’aquest tractament que l’intern ha 
d’adquirir les habilitats necessàries per aprendre a conviure en societat de forma 
normativa.

En la lògica de l’ordenament jurídic espanyol, existeixen tres graus de tractament 
penitenciari: el primer grau o règim tancat, el segon grau o règim ordinari i el tercer 
grau o règim obert.

La classificació en cadascun d’aquests graus de tractament està condicionada a 
la concurrència d’una sèrie de requisits objectius definits a la Llei orgànica general 
penitenciària i al Reglament penitenciari.

El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de 
Règim Tancat s’ha fixat específicament en les condicions de vida i tractament en les 
quals es desenvolupa el primer grau a Catalunya, amb l’objectiu de comprendre el 
seu funcionament, identificar-ne les febleses i elaborar propostes de millora.

En base a les compareixences dels experts que ens han il·lustrat sobre l’objecte 
del Grup de Treball, i amb la vocació d’orientar la política del Govern en relació 
amb el primer grau de tractament penitenciari, o règim tancat, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Augmentar la intervenció als departaments de règim tancat.
b) Ampliar el programa i les hores d’activitats fora de la cel·la.
c) Intensificar l’atenció mèdica i psiquiàtrica durant l’estada en primer grau de 

tractament.
d) Reduir el termini de revisió del grau de classificació en règim tancat dels sis 

mesos actuals als tres mesos.
e) Millorar el pla d’acollida en règim ordinari per tal que quan l’intern progressi 

a segon grau s’adapti al nou model de vida i s’eviti el retorn a primer grau.
f) Treballar el sistema motivacional per aconseguir que els interns participin de 

les activitats i no renunciïn a les hores de pati.
g) Desenvolupar un model d’intervenció especialitzada en funció del perfil de 

l’intern: joves, dones, problemes de salut mental, discapacitats, etc.
h) Garantir que tots els departaments especials de règim tancat estan dotats de 

les càmeres de videovigilància necessàries preservant la intimitat dels interns.
i) Formar els professionals dels departaments especials de règim tancat en tècni-

ques de prevenció, mediació i resolució de conflictes.
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j) Impulsar les mesures necessàries per tendir cap a un sistema penitenciari amb 
més règim obert i menys règim tancat, garantint que el règim tancat tingui un ca-
ràcter excepcional.

k) Difondre entre els professionals dels departaments especials de règim tancat 
el coneixement del Protocol d’Istanbul i de les Regles Mandela.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 60613)
Eva Granados Galiano, portaveu, i Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 55 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent al treball efec-
tuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials 
de Règim Tancat.

Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Introducció
El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de 

Règim Tancat (DERT) es va crear per encàrrec de la Comissió de Justícia de data 
de 30 de setembre de 2016. És evident que aquest encàrrec té un fonament, i és la 
posada en qüestió d’aquests departaments per diferents organismes i entitats que tre-
ballen en l’àmbit dels drets humans.

Les compareixences que s’han produït en el desenvolupament del Grup de Tre-
ball han ratificat el qüestionament en tot cas del funcionament actual dels DERT, i 
en alguns casos fins i tot la seva mateixa existència.

Marc legal
La Constitució espanyola del 1978 estableix, en el seu article 25.2, que «les 

penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades a la ree-
ducació i reinserció social». Per tant, la finalitat de la pena no es altra que la reha-
bilitació del ciutadà, i la seva reinserció social, això s’ha anomenat doctrinalment 
«l’assumpció de valors socials», la interiorització del comportament adequat per 
viure en societat.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 168, referit al sistema pe-
nitenciari, atorga la competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria 
penitenciària a la Generalitat. Això significa la capacitat de dictar disposicions que 
adaptin la normativa penitenciària a la realitat social de Catalunya. Igualment se’ls 
atorga la totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària a Catalunya, especialment 
la direcció, l’organització, el règim, el funcionament, la planificació i la inspecció 
de les institucions penitenciàries de qualsevol tipus situades a Catalunya. Aquesta 
organització es troba regulada en el Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal 
a Catalunya.

La Llei orgànica 1/1979 general penitenciària recull a l’article 10.1 que «hi ha 
establiments de compliment de règim tancat o departaments especials per als penats 
qualificats de perillositat extrema o per a casos d’inadaptació als règims ordinari i 
obert, apreciats per causes objectives en resolució motivada, llevat que l’estudi de la 
personalitat del subjecte denoti la presència d’anomalies o deficiències que hagin de 
determinar la seva destinació al centre especial corresponent», i a l’article 10.2 que 
«també poden ser destinats a aquests establiments o departaments especials amb 
caràcter d’excepció i absoluta separació dels penats, donant-ne compte a l’autoritat 
judicial corresponent, els interns preventius en què concorrin les circumstàncies ex-
pressades al número anterior; s’entén que la inadaptació es refereix al règim propi 
dels establiments de preventius». Els articles 41, 42 i 43, 44 i 45 regulen l’existència 
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del compliment de la pena en règim tancat o en departaments especials, i establei-
xen quins interns hauran de complir la pena en aquests règims i les excepcions i 
garanties a aquest efecte.

El Reglament penitenciari (Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’apro-
va el reglament penitenciari), en els seus articles 93, 94 i 95, recull el règim de vida 
en els departaments especials de règim tancat i el trasllat dels interns i internes a 
aquests departaments.

Exposició de motius
De totes les compareixences que s’han portat a terme en el Grup de Treball sobre 

el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat podem extreu-
re que els interns i internes en centres penitenciaris són persones que per resolució 
judicial han estat privades d’un dret fonamental com és la llibertat, però de cap més. 
Per tant, l’estada en els centres penitenciaris no ha de comportar a aquells que hi són 
interns la pèrdua de cap altre dret fonamental, més enllà del que determina la reso-
lució judicial (el règim tancat està previst a l’art. 10 de la LOGP).

L’Administració de justícia, en primer lloc, ha de ser la garant que es respectin 
els drets fonamentals en els centres penitenciaris dels quals és competent, i ha d’es-
merçar tots els recursos i esforços perquè això sigui així.

Però veiem, a més, que en el nostre ordenament jurídic la finalitat de la pena no 
es altra que la rehabilitació del ciutadà i la seva reinserció social. Si això és així, la 
segona obligació de l’Administració ha de ser esmerçar recursos, per tal que les per-
sones que, per les accions que puguin haver portat a terme, han acabat internes en 
un centre penitenciari tinguin l’oportunitat de reincorporar-se en plenitud de drets i 
sobretot d’oportunitats a la societat, després d’haver complert la condemna.

Entre la població reclusa el biaix de classe (econòmicament desafavorida) és evi-
dent. A més, aquesta situació s’agreuja si parlem de les dones internes.

Es fa evident, per tant, la necessitat de treballar des de l’Administració per tal 
de capgirar aquesta situació. És a dir, dotar d’oportunitats aquells i aquelles que no 
les han tingut, per tal que no es reprodueixin les condicions que els poden tornar a 
portar als centres penitenciaris.

A aquest efecte, el règim de vida als centres penitenciaris hauria d’anar encami-
nat a aquest propòsit de reinserció.

No podem obviar, i així ho han constatat diferents compareixents, que les rela-
cions que s’estableixen dins dels centres penitenciaris no són fàcils. Ni les que es 
produeixen entre interns, ni de les d’aquests amb els treballadors i treballadores. 
Podem entendre que en el dia a dia d’aquestes relacions es produeixin fets que com-
portin la necessitat d’adoptar mesures extraordinàries. Definir la necessitat, l’abast i 
la durada d’aquestes mesures, correspondrà a l’Administració, que haurà de regir-se 
pel que s’estableix en la normativa penitència. En el cas de l’Administració de justí-
cia de la Generalitat, d’acord amb el que recull l’EAC, tindrà la capacitat de regular 
aquells extrems que serveixin per adaptar la normativa vigent a la realitat social de 
Catalunya.

Som coneixedors, perquè així ens ho van manifestar els membres del Departa-
ment de Justícia que han comparegut, que el Departament està treballant en un nou 
protocol, a fi de redefinir la intervenció als DERT. Valorem positivament el pas que 
això suposa, tot i que esperem que el Departament tingui en consideració les conclu-
sions a les quals arribarà aquest grup de treball, que seran el producte de les apor-
tacions expertes, de gran nivell, en la seva majoria, respecte aquests departaments 
dels centres penitenciaris.

Conclusions
A continuació passem a detallar les conclusions a les quals el nostre grup ha ar-

ribat, amb les mesures que entenem que s’haurien d’implementar: 
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1. De les diferents intervencions hem pogut extraure la necessitat d’incidir en la 
intervenció el règim de vida ordinari de les persones internes per tal de fer prevenció 
i d’evitar les situacions que comportin l’aplicació del règim de vida tancat (art. 10 en 
el cas dels preventius o primer grau en el cas dels penats).

Això significa dotar suficientment de recursos els programes de tractament per 
al conjunt d’interns i internes: recursos humans, recursos formatius i recursos ma-
terials. En els darrers anys, les plantilles havien vist reduïdes les seves jornades i 
sou (15% interins), no es cobreixen les baixes i els programes de tractament han vist 
minvar els seus recursos. Hem vist als mitjans de comunicació que la bibliotecària 
de dones del Centre Penitenciari Brians 1 disposa de pressupost «0» per dinamitzar 
la seva activitat. És només un exemple dels molts que podríem posar.

I hem vist que la intervenció havia desaparegut dels DERT. Aquests departa-
ments s’havien convertit en molts centres en una mena de departaments de sancio-
nats, sense més objectiu que el repressiu, no pas el tractamental.

Pel nostre grup parlamentari l’aïllament no pot formar mai part del tractament, 
així com no veiem possibilitat de tractament en l’aïllament.

Però, per altra banda, també s’ha d’incidir, i de manera encara més accentuada, 
sobre les persones en funció de les seves especials circumstàncies. Sabem que un 
percentatge molt alt, els interns i les internes amb trastorns límit de personalitat aca-
ben als DERT o sancionats. En definitiva, aïllats. En aquests casos, s’ha d’incremen-
tar encara més l’abordatge de les seves problemàtiques personals en règim ordinari 
per evitar la transgressió de les normes que els porta a l’aïllament. En definitiva, més 
tractament i més prevenció.

2. Formació als treballadors i treballadores dels centres penitenciaris en ges-
tió de conflictes. Com més amunt dèiem, les relacions que es produeixen dins d’un 
centre penitenciari són complexes: entre els mateixos interns i entre aquests i els 
funcionaris. El fet de conviure moltes persones en un espai tancat pot comportar 
situacions difícils de reconduir de manera pacífica, i creiem que els treballadors i 
treballadores que estan directament en contacte amb la població reclusa haurien de 
tenir un especial coneixement de tècniques de mediació i de gestió dels conflictes. 
És especialment important la formació dels professionals per poder fer prevenció i 
per habilitar-los per fer front a situacions de conflicte, potenciant el diàleg i la con-
tenció i utilitzant els mitjans coercitius només com a última ratio davant una situa-
ció de violència.

Com sabem, la millor manera d’evitar la violència és pacificar l’entorn de relació, 
que comporta baixar el nivell d’agressivitat i de violència dels interns.

Com han aportat alguns dels compareixents, és necessària la formació de tots els 
professionals sobre el Protocol d’Istanbul.

3. Instal·lació de càmeres de vigilància. Tant els representants dels treballadors 
i treballadores de centres penitenciaris, com els interns o ex-interns, com represen-
tants d’organitzacions o entitats que han comparegut han coincidit en la necessitat 
de més mesures de vigilància a través de càmeres de seguretat.

Els primers, per garantir no ser acusats injustament, a l’hora de desenvolupar 
la seva tasca als DERT, de pràctiques abusives o de maltractaments respecte als i 
a les internes. Els altres, per garantir que aquests maltractaments o abusos no es 
produeixin, amb el benentès que les càmeres produiran un efecte dissuasiu. Les 
presons, com deia el conseller Vallès, han de tenir les parets de vidre, han de ser 
transparents. Al nostre sistema, i especialment als DERT i departaments especials, 
hem de ser especialment curosos amb els drets de les persones i especialment trans-
parents.

4. Reforçar protocols per detectar malalties mentals en els interns i internes dels 
centres penitenciaris. Un dels aspectes en els quals més han coincidit els compa-
reixents és en el fet que un percentatge elevat de la població reclusa pateix algun 
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trastorn mental, com hem dit abans. Si bé es diu des del Departament que es fan els 
controls corresponents, també s’apunta aquest com un dels àmbits de millora.

Si coincidim que en una persona sana l’estada als DERT té conseqüències psico-
lògiques, de diferent abast, segons la durada i les condicions de vida en aquest temps 
d’aïllament, aquests efectes en una persona amb una malaltia mental poden ser de-
vastadors i arribar fins al suïcidi.

Per tant, entenem que en cap cas una persona amb una malaltia mental ha de ser 
objecte d’una sanció que el porti a un DERT. Els serveis mèdics han de ser especial-
ment curosos en la valoració i en la detecció dels casos en què no s’hauria d’aplicar 
el règim tancat o la sanció d’aïllament. S’ha de donar prioritat a l’aplicació de me-
sures terapèutiques i a la ubicació que sanitàriament correspongui per tal d’incidir 
sobre la seva patologia.

5. Mesures alternatives al DERT. Un dels aspectes dels quals més fa bandera l’ac-
tual Departament de Justícia és de les mesures penals alternatives a l’internament en 
centre penitenciari. És un camí encetat anys enrere i que ha donat fruit: la població 
reclusa baixa, en part per l’aplicació d’aquestes mesures. Si s’ha aconseguit que les 
mesures alternatives funcionin com a substitutòries de l’ingrés a presó, s’hauria de 
treballar en els mòduls de vida ordinària un nou model de convivència i cercar me-
sures alternatives al règim de vida tancat, que hauria de ser residual i com hem dit, 
d’última ratio.

6. Major control judicial als DERT. Tot i que són limitats els recursos que inter-
posen els interns respecte al règim sancionador que els ha portat als DERT, entenem 
imprescindible una major presència dels jutges i jutgesses de vigilància penitencià-
ria als centres. Creiem necessari que controlin de manera especial els expedients 
dels interns que acaben en aquests departaments, així com que s’hi entrevistin de 
manera regular, a fi de conèixer si han estat objecte de maltractaments o si s’està 
complint la normativa penitenciària.

Igualment, veiem necessari establir un protocol de col·laboració entre els jutges 
de vigilància penitenciària i els d’instrucció, perquè aquelles situacions de maltrac-
tament que els primers puguin detectar tinguin conseqüències per aquells que l’ha-
gin comès.

Per tant, entenem que el Departament de Justícia hauria de treballar amb el TSJC 
per tal de confegir la instrucció corresponent a nivell de tot Catalunya.

7. Limitació del temps efectiu d’estada dels sancionats. Ha estat un argument re-
petit per molts compareixents: els efectes nocius sobre la salut psíquica, però també 
física, dels interns i internes sancionats amb un règim encara més estricte que el 
règim tancat. En aquest sentit, s’ha posat de manifest l’existència d’estudis que es-
tableixen que, més enllà dels 14 dies d’estada en aquests departaments, els interns 
pateixen un deteriorament en la salut considerable. Per tant, s’ha de garantir que en 
cap cas els interns poden passar més de 14 dies en els departaments especials, en 
cas de sanció. En cap cas es poden buscar mecanismes per saltar-se aquest límit 
(com per exemple, treure l’intern un dia, per tornar-l’hi a posar l’endemà). Com dè-
iem abans, els jutjats de vigilància penitenciària són els únics competents per auto-
ritzar les sancions superiors a 14 dies. Han de supervisar el compliment estricte de 
la norma.

8. Periodicitat de la revisió de l’estada dels interns o internes en primer grau. 
En l’actualitat es revisa l’estada en primer grau dels interns per la Junta de Trac-
tament cada 3 mesos. Tot i que s’ajusta a la legalitat, entenent que les condicions 
de vida en aquest règim són especialment dures, i que cal aplicar el programa 
individualitzat de tractament i revisar el règim tancat al més aviat possible, sen-
se esperar sistemàticament la durada màxima establerta pels articles 93 o 94, res 
no impedeix la revisió anticipada, que es podria fer quan s’escaigui en funció de 
l’evolució i de la desaparició de les causes que varen motivar l’aplicació del règim 
tancat.
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9. Sortida dels DERT i del règim tancat i acabament de la condemna. Hem de 
tenir en compte que l’estada als DERT comporta una manca de relació social de l’in-
tern o interna. Per tant, el sistema ha de permetre un acostament progressiu al règim 
de vida ordinari amb temps suficient per recuperar la normalitat abans de sortir del 
centre penitenciari. Això també està previst al Reglament penitenciari, i cal exigir 
la seva aplicació.

10. Seguiment específic dels DERT per part del Departament de Justícia. El De-
partament haurà de vehicular una taula de treball sobre els DERT que es reunirà 
periòdicament i que revisarà tots els casos dels DERT de tots els centres penitencia-
ris. Haurà de detectar si hi ha interns o internes que hi passen diverses vegades. En 
aquest cas, es revisaran les accions de tractament que es fan sobre aquestes perso-
nes, a fi d’evitar la reincidència.

11. Compareixença anual al Parlament dels responsables penitenciaris del De-
partament, per donar compte de la situació dels DERT i departaments especials als 
centres penitenciaris de Catalunya.

Un dels temors que moltes organitzacions i entitats que treballen en l’àmbit dels 
drets humans, i també de la majoria dels grups parlamentaris que hem format part 
del Grup de Treball, és que quan el focus de l’interès polític deixi de posar-se amb 
tanta intensitat sobre els DERT, i les presons en general, les accions que es puguin 
emprendre per millorar el seu funcionament deixin d’aplicar-se i es torni a pràcti-
ques o situacions no volgudes.

En aquest sentit, entenem que és necessari que els responsables de l’àmbit peni-
tenciari en el Departament de Justícia compareguin una vegada l’any, com a mínim, 
per explicar el funcionament dels DERT, així com del règim tancat als centres peni-
tenciaris catalans. Demanem la presentació d’un informe sobre els incidents i possi-
bles maltractaments ocorreguts en cadascun dels centres als DERT, i també les ac-
cions que s’han emprès. Igualment, una relació de les estades dels diferents interns 
i internes als departaments especials, la durada i la reincidència, i els programes de 
tractament aplicats.

12. Volem acabar amb una reflexió. Les presons són la resposta de la societat a 
la transgressió de la norma. De ben segur que la societat del segle xxi hauria de tro-
bar mesures menys lesives per resoldre els conflictes socials. L’abolició ara com ara 
sembla utòpica, però les utopies són necessàries si volem trencar amb dinàmiques 
que es retroalimenten indefinidament. És necessari mantenir el concepte de «pena», 
si realment volem parlar de recuperació o rehabilitació de les persones, de reintegra-
ció a la comunitat a la qual pertanyen?

I, en el mateix plantejament, dins del sistema ens hem de preguntar: hem de 
mantenir l’aïllament i l’aplicació del règim tancat? Al nostre entendre, s’hauria re-
duir al màxim.

No és utòpic. Esdevé una necessitat.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 60615)
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, i Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 55 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de conclusions se-
güent, subsegüent al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat.
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Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Los antecedentes de regulación penitenciaria en España se remontan al s. xviii 

y su evolución ha venido condicionada por las concepciones de tipo criminalístico, 
social y jurídico imperantes en cada una de las etapas.

Los primeros equipos de tratamiento, con especialistas en psicología y crimi-
nología, se ponen en funcionamiento en el año ‘68 y la legislación vigente a día de 
hoy, en materia penitenciaria, se basa en la Ley orgánica general penitenciaria, de 
26 de septiembre de 1979, y en el Reglamento penitenciario, de 8 de mayo de 1981.

Que la legislación penitenciaria en España sea una de las primeras leyes elabora-
das en nuestra joven democracia supone un cambio respecto de legislaciones ante-
riores al respecto, tanto respecto a la función de la pena como respecto del modo de 
ejecución de la misma. Incluso se pueden encontrar referencias en su exposición de 
motivos que califican la institución penitenciaria como «un mal necesario». Se pue-
de decir, incluso con el transcurso del tiempo, que la legislación vigente es avanzada 
en su entorno y que, afortunadamente, no se han producido episodios «alarmantes 
y generalizados» de vulneración de derechos humanos en las prisiones españolas.

La clasificación de internos en el régimen penitenciario establece tres grados 
de tratamiento: primer grado o régimen cerrado, segundo u ordinario y tercero o 
abierto. El motivo de creación de este grupo de trabajo parlamentario se centra en 
el primero, a pesar de que se haya podido analizar el cumplimiento del régimen 
sancionador penitenciario en los módulos y celdas reservados para primer grado, el 
llamado aislamiento en celda.

Las excepcionalidades en cuanto a la clasificación de los internos en el primer 
grado penitenciario se constatan por las cifras del año pasado en las cárceles catala-
nas. El grupo de trabajo ha servido para conocer las circunstancias en que se puede 
desarrollar el cumplimiento de la pena en tan específico régimen.

Las sucesivas comparecencias han arrojado luz sobre las condiciones y situacio-
nes que, de forma general, se repiten en dicho régimen. Creemos que analizar con 
amplitud de miras casos puntuales y opiniones de los diversos expertos nos puede 
conducir a afirmar que, si bien todo es mejorable, la ejecución penal en el régimen 
especial cerrado goza, en términos globales, de buena salud. Dicha afirmación ima-
ginamos que no puede ser compartida si se parte de una visión abolicionista del 
régimen y del sistema penitenciario en su conjunto, pero desde el PPC entendemos 
que el sistema es viable y necesario, y que la escasa tasa de reincidencia en la delin-
cuencia de los internos corrobora la eficiencia del sistema y su razón de ser.

En atención a todas las consideraciones previas que hemos expuesto, así como a 
los trabajos desarrollados a lo largo de estos cinco meses, el Grup de Treball sobre 
el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat, de la Comis-
sió de Justícia del Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Generalitat a im-
plementar las siguientes mejoras: 

1. Que las administraciones penitenciarias y los órganos colegiados de los esta-
blecimientos mejoren la motivación de los acuerdos de clasificación en primer grado 
(en cumplimiento de la LOGP), en especial aquellos que se adopten en discordancia 
con los equipos de observación y tratamiento.

2. Estudiar la posibilidad de realizar informes psiquiátricos y psicológicos pre-
vios a la clasificación del interno en régimen de primer grado, a fin de conocer su 
estado mental previo y si esa medida clasificatoria es adecuada para el mismo, o si 
debe ser sustituida por la remisión al módulo psiquiátrico correspondiente.

3. Establecer períodos de revisión de grado de tres meses.
4. Proceder a la instalación de cámaras de videovigilancia en los DERT, garan-

tizando que los internos dispongan de intimidad.
5. Crear un programa específico para los internos de primer grado a efectos de 

realizar actividades ocupacionales y creativas con un horario mínimo y una parti-
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cipación superior a dos internos y un máximo de cinco (propuesta basada en infor-
mes del CGPJ). La no realización de esas actividades repercute negativamente en el 
interno, potenciando su aislamiento e impidiendo el cumplimento del fin de la pena 
en nuestro sistema penitenciario.

6. Mejorar la formación de los funcionarios penitenciarios con destino laboral a 
módulos de primer grado. Entendemos necesario que tengan una formación espe-
cífica.

7. Trabajar en planes de tratamiento que tengan en consideración las circunstan-
cias del interno que se halle en primer grado, a fin de tender al cumplimento de la 
condena en régimen ordinario.

8. La suspensión o limitación de las comunicaciones de internos en primer grado 
deberán justificarse (para evitar sanciones encubiertas) y remitirse a la J. V. Peniten-
ciaria. En el caso de comunicaciones con familiares y amigos de tipo oral, familiar, 
íntima y de convivencia se respetará la frecuencia marcada en el RGP. Y en el caso 
de comunicaciones escritas, de forma ilimitada.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60617)
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, i María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 55 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de conclusions següent, subsegüent al 
treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments 
Especials de Règim Tancat.

I. Introducción
En fecha 31 de enero de 2017 se constituye este grupo de trabajo, que tenía 

por objetivo el análisis de los departaments especials de règim tancat (en adelante, 
DERT). Han formado parte del mismo representantes de todos los grupos parla-
mentarios.

Se estableció un calendario de comparecencias quincenales donde los distintos 
grupos propusieron comparecientes que pudiesen darnos su visión del tema estudia-
do desde diversos ángulos, todos ellos relacionados con el mundo penitenciario. Cs 
no se opuso a ninguna comparecencia.

Los hechos constatados son los siguientes: 
– En Cataluña existen 10 centros penitenciarios, 1 pabellón hospitalario peniten-

ciario y 5 centros penitenciarios abiertos.
– En las prisiones de Cataluña el porcentaje medio de personas internas en 

DERT por prisión fue de un 2,4% en el primer trimestre del año 2016, habiéndose 
reducido a un 2%.

– Los datos respecto a personas internas en régimen cerrado en diciembre de 
2015 son de 173 personas, de las cuales 163 eran hombres y 10 mujeres, por lo que 
estadísticamente queda comprobado que el porcentaje de internos masculinos en ré-
gimen cerrado es muy superior al de mujeres.

II. Conclusiones y propuestas de mejora
Del estudio conjunto de las comparecencias realizadas, el Grupo Parlamentario 

de Ciutadans (Cs) propone las siguientes medidas a adoptar: 
1. Cuando se detecte en una persona privada de libertad un comportamiento de 

extrema peligrosidad o de manifiesta inadaptación que pueda poner en riesgo la 
vida, la integridad física o la seguridad de los funcionarios, de otros internos o 
la suya propia se debería valorar la posibilidad de su ingreso en un DERT.

2. Se debería considerar que la existencia de los DERT resulta justificada como 
medida excepcional, sin que en ningún caso pueda tener carácter de indefinida, y 
ajustándose la permanencia de la persona interna en el DERT por el tiempo estric-
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tamente necesario hasta que desaparezcan o disminuyan las razones por las que fue 
ingresada.

3. No se debería aplicar el ingreso en DERT a personas internas vulnerables, 
como mujeres gestantes, menores y personas internas con patologías mentales graves.

4. Se debería establecer como recomendación genérica la ampliación, en la me-
dida de lo posible, de las horas mínimas de patio y de actividades de los internos, 
actualmente fijadas en tres en los artículos 93 y 94 del Reglamento penitenciario.

5. Se deberían potenciar las medidas de supervisión facultativa del estado físico 
y psicológico de la persona internada en un DERT para evitar intentos de autolesión, 
de autolisis u otras situaciones de trastorno psicológico perjudiciales para el interno.

6. Se debería aumentar el número y la diversidad de actividades educativas y de 
ocio que se realizan en los DERT a personas internas, así como el número de trata-
mientos psicológicos colectivos e individualizados de las mismas.

7. Se tendría que potenciar la formación de funcionarios destinados a los DERT 
y de los profesionales de la medicina que prestan sus servicios en prisiones en el co-
nocimiento y desarrollo del Protocolo de Estambul como medida de profundización 
en el ámbito de protección de derechos humanos.

8. Se debería fomentar el alcance de un consenso facultativo y de los responsa-
bles de la Administración penitenciaria respecto a la duración máxima de estancia 
de las personas internas en los DERT a los efectos de evitar perjuicios en su salud 
mental.

9. Se tendría que trabajar específicamente a través de tratamientos individualiza-
dos de la persona internada en un DERT el proceso de reincorporación al régimen 
ordinario, de tal forma que su adaptación de un régimen a otro se haga de forma 
transitoria, minimizando así la inadaptación.

10. Se debería impulsar la instalación de un mayor número de cámaras de vigi-
lancia, que se colocarán en todas las salas de registro y demás zonas que pudieran 
aparecer opacas.

11. Se debería realizar un programa de formación específico para funcionarios 
de prisiones referido a gestión de conflictos y de prevención de conductas autole-
sivas.

12. Se debería fomentar que un equipo multidisciplinar de atención a personas 
internas en DERT desarrolle funciones conjuntamente, a efectos de prestar una asis-
tencia completa e integral a los internos.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017

Document presentat pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 60623)

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Mireia Boya e Busquet, presidenta, i Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 55 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
conclusions següent, subsegüent al treball efectuat pel Grup de Treball sobre el Rè-
gim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat.

Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament 
dels Departaments Especials de Règim Tancat 
Índex
I. Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat
II. L’aïllament a debat, consideracions prèvies
III. El compliment de pena al DERT. Circular 5/2001
IV. Desmuntant l’aïllament penitenciari
V. Conclusions
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I. Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments 
Especials de Règim Tancat
El Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre el Règim d’Aïllament dels 

Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) es crea el gener del 2017 arran 
de la demanda en una compareixença parlamentària de la Coordinadora Catalana 
per la Prevenció de la Tortura el 25 de juliol del 2016. Segons la principal agrupa-
ció d’organitzacions de drets humans a Catalunya, era imprescindible que la cambra 
catalana generés un espai per analitzar els DERT –departaments especials de règim 
tancat– catalans. La CUP-CC ha donat suport a la demanda des del primer moment.

El Grup de Treball ha realitzat un total de 8 sessions per a estudiar a fons els 
DERT. També s’ha habilitat una sessió específica amb el senyor Joan Carles Navarro, 
director del Centre Penitenciari de Brians 1, per explicar alguns casos de denúncia 
de presumptes maltractaments que han estat publicats a diversos mitjans de comuni-
cació1 i que una auditoria realitzada pels Serveis d’Inspecció de la Direcció General 
sobre els DERT recull. L’auditoria també recomana l’estudi de tots els DERT a fons.

Programa de les compareixences al Grup de Treball: 
31 de gener del 2017
– Una representació CSIF.
– Una representació UGT.
– Una representació CCOO.

7 de febrer del 2017
– Pau Pérez, psiquiatra expert en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a persones 

detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Estatal per la Prevenció 
de la Tortura.

– Lluïsa Domingo, jurista membre de la Coordinadora per la Prevenció i Denún-
cia de la Tortura.

– Iñaki Rivera, jurista membre de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia 
de la Tortura.

21 de febrer del 2017
– Míriam Bataller, presidenta de la secció de Dret Penitenciari del Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona.
– Remei Bona, magistrada jubilada del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 4.
– Olga Casado, metgessa experta en l’aplicació del Protocol d’Istanbul a perso-

nes detingudes i membre de l’Equip Assessor del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura.

7 de març del 2017
– Gemma Calvet, advocada i exdiputada.
– Andrés García Berrio, advocat i membre d’IRIDIA.
– Núria Montfort, advocada experta en l’àmbit penitenciari.

4 d’abril del 2017
– David Gutiérrez Pastor, persona que ha estat en diferents DERTS dels centres 

penitenciaris de Catalunya.
– Presentació de les entrevistes realitzades a tres interns que actualment estan als 

DERT del Centre Penitenciari Brians 2 i del Centre Penitenciari Puig de les Basses.

18 d’abril del 2017
– Carlos Soler Iglesias, subdirector general de Programes i Rehabilitació i Sani-

tat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

1.  Notícies sobre vulneracions de drets a Brians 1:  
https://directa.cat/actualitat/sis-denuncies-mes-maltractaments-en-regim-daillament-brians
http://www.ara.cat/societat/suicidis-presos-tripliquen-aillament_0_1696630551.html
http://diarisanitat.cat/el-regim-daillament-penitenciari-pot-precipitar-trastorns-psicotics-en-els-presos/
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Reclamen-responsabilitats-Generalitat-denunciar-maltracta-
ments_0_505000650.html
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– Pedro Domínguez Quinoya, subdirector general de Centres Penitenciaris i 
Gestió Penitenciària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

– Amand Calderó i Montfort, director general de Serveis Penitenciaris.

2 de maig de 2017
– Sr. Juan Méndez, relator de les Nacions Unides sobre tortura.
– Sr. Mauro Palma, actual Garante dei Diritti dei Detenuti d’Itàlia i expresident 

del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT).
– Sr. Julian Carlos Ríos Martín, professor de Dret Penal de la Universidad Pon-

tificia Comillas de Madrid.

16 de maig de 2017 (ampliat en la reunió del 4 d’abril)
– Juan Carles Navarro, director de Brians 1.

II. L’aïllament a debat, consideracions prèvies
En primer lloc, per analitzar amb rigor l’actual situació dels DERT a Catalunya, 

i sobretot per tal de poder plantejar propostes al respecte, ens hem de referir a ele-
ments que no són pròpiament el primer grau però que condicionen tant la població 
als centres penitenciaris com el tipus de classificació: la Llei general penitenciària 
i el Reglament penitenciari; el Codi penal; l’aplicació del Codi penal per part de la 
judicatura; el tipus de delictes que més es cometen a Catalunya, i el tipus de pobla-
ció reclusa que hi ha a les presons, entre d’altres.

D’aquesta primera idea volem subratllar dues reflexions sobre el Codi penal. El 
text té un fort component de classe en la classificació dels delictes i de les penes. 
Com a exemple és rellevant que, a la pràctica, es penalitzen amb més contundència 
els delictes contra la propietat que els delictes contra l’erari públic. Això fa que, com 
s’ha dit col·loquialment des de les esquerres crítiques amb el model penitenciari, «els 
rics mai hi entren i els pobres mai en surten».

Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2016 la població reclusa catalana ho estava, 
en major mesura i amb molta diferència amb la resta de delictes, per «Delictes contra 
el patrimoni i l’ordre socioeconòmic» –3603 persones recluses– i per «Delictes con-
tra la salut pública» –1863 persones recluses–. Pel que fa a «Delictes d’homicidi», 
la xifra augmenta fins a 882 persones recluses, i per «Delictes contra la llibertat se-
xual», fins a 596 persones recluses. Pel que fa als «Delictes contra els drets dels tre-
balladors», només es comptabilitza una persona, i «Contra la Hisenda pública», 16.

En segon lloc, els DERT han estat sovint al punt de mira de les organitzacions 
de drets humans per la opacitat i la poca capacitat de monitoritzar el que hi passa a 
dins. Remei Bona, en la seva compareixença2, expressava la dificultat de control i 
seguiment, com a jutgessa de Vigilància Penitenciària, del que passava als DERT. 
De fet, relacionava directament l’esmentada manca de transparència amb un major 
risc de maltractaments i de pràctiques negligents per part del funcionariat. Per altra 
banda, al Grup de Treball, tot i la negativa de la Direcció General que comparegues-
sin interns que actualment estan als DERT dels centres penitenciaris de Brians 2 i 
Puig de les Basses, s’han pogut recollir els testimonis fent-los entrevistes als matei-
xos centres. Així mateix, hem tingut l’ocasió d’escoltar el testimoni3 d’una persona 
que havia passat per diversos DERT i com en feia un relat esfereïdor. Els relats de 
totes quatre persones narraven maltractaments i vulneracions de drets humans i as-
senyalaven directament el Centre Penitenciari de Brians 1.

L’enfocament dels drets humans i el compromís amb la garantia d’aquests és 
prioritari per a la CUP-CC.

En tercer lloc, volem exposar una de les idees que articularan el document pre-
sent i que està vinculada amb el paràgraf anterior: els DERT i el primer grau, tal 
com s’està donant ara mateix a Catalunya, suposen, en si mateixos, un règim que 

2.  Compareixença realitzada el 21 de febrer del 2017. Link: http://bit.ly/2rAq8Hz

3.  Compareixença realitzada el 4 d’abril del 2017. Link: http://bit.ly/2qh3HmI
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vulnera la dignitat de les persones. I en aquest sentit, la posició de la CUP-CC ve 
determinada per les diverses denúncies per vulneracions de drets, però, sobretot, per 
la profunda convicció que l’aïllament penitenciari no pot ser concebut com un trac-
tament ordinari en el si d’una societat democràtica.

Luigi Ferrajoli4 exposa una concepció de la pena des de la lògica del dret penal 
mínim i garantista, i des d’una execució que tingui en compte la proporcionalitat 
entre el delicte i la pena. Proporcionalitat que, segons bona part de les compareixen-
ces del Grup de Treball, no correspon al primer grau tal com s’executa a les presons 
catalanes, el qual contradiu una de les bases del sistema penitenciari modern: la lò-
gica de la reinserció.

Remei Bona, en la compareixença del Grup de Treball, afirma que en el compli-
ment del primer grau tal com es dóna en molts casos a les presons catalanes hi ha 
contradicció entre la pena –l’aïllament– i la finalitat d’aquesta: la reinserció.

Segons Gemma Calvet, en una sessió5 al Grup de Treball, els DERT i el primer 
grau estan configurats des del control extrem, lògica pròpia de l’esquema del panòp-
tic de Bentham, però contrària a la voluntat de reinserció. Calvet també cita les re-
flexions de Foucault al voltant del panòptic, que són rellevants en la construcció del 
sistema penitenciari català: la visibilitat i la titularitat del poder.

Els DERT, o l’aïllament penitenciari, es basen en la no visibilitat de la persona 
reclusa, ni per part de la resta de persones internes, ni per part de la majoria de tre-
balladors/es de la presó. Això suposa una major vulnerabilitat pel pres, ja sigui en la 
quotidianitat o en casos d’immobilitzacions, conflictes o sancions. Pel que fa a la titu-
laritat del poder, es concentra en la proximitat del treballador/a envers el reclús, aug-
mentant el risc d’arbitrarietat i qüestionant d’arrel el DERT com a tractament vàlid.

En base a aquestes idees, Calvet reforça el qüestionament del DERT tal com s’es-
tà donant ara mateix a Catalunya, ja que «es barreja el fet sancionador amb una pre-
tesa visió del tractament, que és inexistent, i sobretot, perquè la concepció legislativa 
de l’article 93 i 94, construeix un sistema absolutament incompatible, des del punt 
de vista de la seva articulació, amb el respecte a la salut, a la dignitat i a la integritat 
física i psíquica de les persones que estan en aquesta situació».

Finalment, Ferrajoli, en el pròleg del darrer treball d’Iñaki Rivera, Descarce-
ración. Principios para una política pública de reducción de la cárcel (desde un 
garantismo radical) afirma que no és necessari l’aïllament i el primer grau tal com 
s’estan donant ara. «La «cárcel dentro de la cárcel» podrían incluso cumplirse de 
otra manera pienso yo: acentuando la vigilancia, controlando con más atención las 
relaciones con el exterior, pero sin duda sin infligir aquella medida extrema (...)».6

III. El compliment de pena al DERT. Circular 5/2001
Actualment, a Catalunya el nombre de persones recluses en 1r grau oscil·la entre 

l’1 i el 2%. El compliment de la pena al DERT o primer grau a Catalunya s’empara 
en «els articles 89 i 96 del Règim penitenciari com a mesura davant d’interns ex-
tremadament perillosos o manifestament inadaptats als règims ordinari i obert que 
necessitin una intervenció més intensiva i controlada».7

La Circular 5/2001, per la qual es regeix el Programa marc d’intervenció a les 
unitats i departaments de règim tancat dels centres penitenciaris a Catalunya, esta-
bleix la necessitat d’intervenció especialitzada al règim «que garanteixi la seguretat 
i la convivència, i a la vegada potenciï l’aprenentatge de conductes prosocials en els 
interns i la seva posterior adaptació al règim ordinari».

4.  Ferrajoli, L. (2017) Prefaci a Rivera, I.; Descarceración. Principios para una política pública de reducción 
de la cárcel (desde un garantismo radical) ; Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

5.  Compareixença realitzada el 7 de març del 2017. Link: http://bit.ly/2qQ24PT

6.  Ferrajoli, L. (2017) Prefaci a Rivera, I.; Descarceración. Principios para una política pública de reducción 
de la cárcel (desde un garantismo radical) ; Valencia: Editorial Tirant lo Blanch (1a ed., p. 27).

7.  Circular 5/2001 per la qual es regeix el Programa marc d’intervenció a les unitats i departaments de règim 
tancat dels centres penitenciaris a Catalunya.
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Segons la mateixa Circular, es pot complir condemna en primer grau, al DERT, 
segons 4 supòsits: 

a. Aplicació de l’article 10 del Reglament penitenciari per a aquelles persones 
internes en situació de preventius que presentin una conducta abans descrita, amb 
una revisió com a màxim cada 3 mesos.

b. Aplicació de l’article 93 del Reglament penitenciari per a aquelles conductes 
que han posat en perill la vida o la integritat d’altres persones. S’ha de justificar un 
perfil de gravetat màxima i un nivell elevat d’agressivitat i perillositat. S’ha de revi-
sar com a màxim cada 3 mesos sense que això comporti necessàriament un canvi 
de règim de vida. El règim de vida consta de 3 hores diàries de sortida al pati míni-
mes i un màxim de 6 –no poden haver-hi més de 2 interns al pati–; s’han de garantir 
totes les mesures de control per a garantir l’ordre i la convivència; han de disposar 
com a mínim de dues intervencions del psicòleg/a a la setmana d’una hora, de dues 
intervencions d’un educador/a a la setmana d’una hora, i almenys d’una intervenció 
docent d’un mestre/a d’una hora a la setmana.

c. Aplicació de l’article 94 del Reglament penitenciari quan no es donen les ca-
racterístiques conductuals de l’article 93 però l’intern ha fet un intent d’evasió, o bé, 
si ja porta 6 mesos en l’article 93, se li ha de fer una revisió de grau cap a l’article 94. 
La revisió s’ha de fer cada 3 mesos. El règim de vida és progressiu i consta de 4 ho-
res de vida en comú –distribuïdes entre el pati i la sala de dia–. Els primers 15 dies 
no es planifiquen activitats en grup, els següents 2 mesos i mig disposen d’una hora 
diària en grup –mínim 5 interns–, i la darrera fase disposen de 3 hores diàries d’ac-
tivitat en grup. S’han de garantir totes les mesures de control per a garantir l’ordre 
i la convivència; han de disposar com a mínim de dues intervencions del psicòleg/a 
a la setmana d’una hora, de dues intervencions d’un educador/a a la setmana d’una 
hora, i almenys d’una intervenció docent d’un mestre/a d’una hora a la setmana. Dis-
posen de 5 trucades a la setmana, de 2 comunicacions orals de 20 minuts cadascuna, 
com a mínim, i d’una visita íntima i una de familiar al mes.

d. Aplicació de l’article 254 del Reglament penitenciari per compliment d’una 
sanció d’aïllament. L’intern ha de continuar assistint a totes les activitats del seu pro-
grama individual del tractament.

La Circular estableix que en tots els casos s’ha d’elaborar un programa indivi-
dual de tractament o model individual d’intervenció (PIT), que ha de contenir, com 
a mínim: la detecció de conductes problemàtiques sobre les quals s’ha d’intervenir; 
un programa d’activitats; l’establiment dels objectius del canvi que s’han d’assolir 
amb el règim tancat, i els programes s’han de comunicar als interns per escrit.

També estableix que l’atenció psicològica hi ha de ser present, com a mínim dues 
vegades la setmana durant els 15 dies inicials, i que la junta del mòdul ha de revisar 
la situació i evolució dels interns com a mínim una vegada al mes.

No obstant això, l’auditoria realitzada pels serveix d’inspecció de la Direcció 
General constata que la Circular 1/2005 s’incompleix sistemàticament a molts dels 
DERT amb relació al nombre d’hores d’activitats, de tractament i de comunicacions.

IV. Desmuntant l’aïllament penitenciari
a. «No és aïllament»
Des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i des dels sindicats compa-

reixents8 a la primera sessió del Grup de Treball argumenten que el primer grau o 
DERT no és aïllament penitenciari, sinó que és un tractament especialitzat per a 
perfils perillosos.

Les Regles mínimes de Nacions Unides per al tractament de reclusos 20159, cone-
gudes com a «Regles Mandela» estableixen normes en relació amb l’aïllament a presó. 
A la regla 43 es fa referència explícita a la prohibició de l’aïllament indefinit o prolon-

8.  Va ser una compareixença sense gravació perquè així ho van sol·licitar els compareixents.

9.  Les Regles mínimes de les Nacions Unides per al tractament dels reclusos, elaborades l’any 1955, passen a 
ser les Regles Nelson Mandela a partir de la revisió i presentació l’any 2015 a Nova York. 
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gat, al tancament en una cel·la fosca o permanentment il·luminada o a la prohibició del 
contacte de l’intern amb la família. A la regla 44 es defineix l’aïllament com el tan-
cament d’una persona sense contacte humà durant un mínim de 22 hores diàries, així 
com aïllament prolongat aquell que excedeix els 15 dies. La justificació d’aquestes pro-
hibicions són les afectacions psicològiques que comporta l’aïllament per a les persones.

En el cas dels DERT a Catalunya, tot i que, teòricament, la circular prohibeix la 
reclusió a la cel·la durant 22 hores, l’auditoria elaborada per la Direcció General posa 
de manifest la gestió desigual dels diferents DERT a Catalunya. Aquest fet posa en 
dubte que, de facto, cap pres en situació de 1r grau no estigui en la situació d’aïlla-
ment definit a les Regles Mandela. No obstant això, el psiquiatra Pau Pérez, en com-
pareixença10 al Grup de Treball, argumentà que les conseqüències psicològiques per 
a la persona reclusa són les mateixes en el cas d’estar 18 hores a la cel·la –seria el cas 
dels articles 93 en una aplicació garantista de la circular i en el cas que s’acomplissin 
totes les activitats programades– que les 22 que estableixen les Regles.

Pel que fa a la reclusió prolongada, l’article 44 contradiu explícitament la Circu-
lar 5/2001, ja que aquesta estableix revisió de grau cada 3 o 6 mesos, contràriament 
als 15 dies que estableixen les Regles Mandela.

Per altra banda, el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, en el seu in-
forme de l’any 201511, estableix que una aplicació excessiva del règim d’aïllament 
constitueix un tracte o pena cruel, inhumana i degradant i fins i tot tortura en alguns 
casos. En aquest mateix informe recorda a l’Estat espanyol que un període d’aïlla-
ment superior a 15 dies està absolutament prohibit.

Per tant, la primera tesi per a justificar els DERT, que no suposen aïllament, 
queda desmentida. Totes les modalitats de primer grau, sigui per hores d’activitats o 
per temps de reclusió, suposen aïllament penitenciari segons les Regles mínimes de 
Nacions Unides per al tractament de reclusos 2015.

b. «És un tractament»
La justificació fonamental dels DERT als centres penitenciaris catalans és la 

seva condició de tractament especialitzat.
No obstant això, hi ha tres idees o elements que constaten que aquesta justifica-

ció no és correcta.
La primera és, segons l’auditoria realitzada per la Direcció General de Centres 

Penitenciaris, el no compliment, en molts casos, de les hores d’activitats, de l’aten-
ció professional i dels programes individualitzats de tractament. Aquesta dada, ex-
posada per la mateixa Direcció General desmunta la primera idea de tractament 
individualitzat.

La segona qüestió està relacionada amb les conseqüències psicològiques que ge-
nera l’aïllament. Segons les compareixences12 de la doctora Olga Casado i del psi-
quiatra Pau Pérez al Grup de Treball, l’aïllament genera dany i trastorn. La doctora 
Casado, en la seva compareixença, exposa literalment que «existeixen evidències 
suficients per concloure que l’aïllament, encara que sigui de curta durada, produeix 
danys, tant en la salut física com mental de les persones. L’aïllament, la definició 
d’aïllament prolongat més enllà dels quinze dies té a veure, amb els estudis de litera-
tura científica que disposem (...) s’afecten les funcions cerebrals i les conseqüències 
psicològiques poden arribar a ser irreversibles».

El doctor Pérez és també és molt explícit en la seva compareixença: «L’aïllament 
genera en si mateix patologia. L’aïllament és una condició antinatural en la qual una 
persona és tancada en un espai tremendament reduït i obligada a conviure amb ella 

10.  Compareixença realitzada el 7 de febrer del 2017. Link: http://bit.ly/2qPT2lZ

11.  L’informe i altres materials del CAT es poden consultar a l’enllaç de la pàgina web del Comitè: http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx

12.  Compareixença realitzada el 21 de febrer del 2017. Link: http://bit.ly/2rAq8Hz 
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mateixa, durant un temps que es fa incansable, i això genera en si mateix un procés 
de destrucció psicològica que ens molts casos deixa un dany permanent».

En la mateixa compareixença, el doctor Pérez exposa que, en molts casos, les pa-
tologies de la presó acaben als DERT, ja que persones, pel mateix fet de patir malal-
ties mentals, toleren pitjor l’ambient de presó i acaben tenint sancions i són portats a 
aïllament. Aquesta idea és corroborada per molts altres compareixents, entre ells el 
senyor Navarro, director de Brians 1, que en la seva compareixença13 dedica més de 
la meitat del temps a exposar les principals patologies que hi ha al DERT de Brians 1.

Així doncs, els DERT no poden ser un tractament des de l’evidència mèdica que 
generen patologia. Tampoc poden servir com a espai de «gestió» de les persones 
amb patologies mentals, les quals han de ser tractades des d’una lògica mèdica i no 
disciplinària.

La tercera evidència que desmunta la justificació del tractament és el mite que 
l’aïllament pot servir com a reforç positiu o com a mecanisme d’intervenció en per-
sones molt alterades. També segons les compareixences de Casado i Pérez, els dos 
especialistes mèdics que han comparegut al Grup de Treball, l’aïllament potencia el 
cercle de conflicte i d’agressivitat de les persones. Segons Pérez, «la gent amb més 
restriccions tenen més impotència, més ràbia, més autolesions i més desregulació 
emocional».

Per la seva banda, Casado descriu els tres factors que genera l’aplicació del 1r 
grau: l’aïllament, la reducció d’estímuls i la pèrdua de control –referint-se a horaris, 
pertinences, etc. i els relaciona directament amb sentiments d’angoixa progressiva i 
agressivitat que pot conduir a agressions violentes o, fins i tot, a autolesions.

Així doncs, que els DERT suposen un tractament especialitzat queda perfecta-
ment desmuntat amb els tres elements exposats: no es compleixen ni les hores ni els 
PIT, generen patologia i actuen com a potenciadors del cicle de conflictivitat que 
pretenen desactivar.

En aquest sentit, recuperem la cita ja exposada de la compareixença de Remei 
Bona, i és que l’aplicació del 1r grau a Catalunya, a hores d’ara, entra en contradic-
ció amb la finalitat de la pena: la reinserció.

És evident, doncs, que la justificació central dels DERT, el tractament orientat a 
la millora del comportament i enfocat a la reinserció, queda desmuntada. No només 
no és un tractament, sinó que genera conseqüències psicològiques greus.

c. «És necessari per al tractament d’interns d’extrema perillositat»
L’altra justificació fonamental per a justificar els DERT és la seva funció per a 

tractar aquells interns que tenen un perfil d’extrema perillositat.
En aquest cas, la premissa queda desmuntada a partir de dos arguments.
El primer és la necessitat de fer una anàlisi més acurada de les persones internes 

descrites com a perilloses. Per una banda, com ja hem exposat al punt anterior, mol-
tes de les persones que hi ha als DERT són persones amb una patologia mental que 
requereixen atenció psiquiàtrica.

Per altra banda, Montse Montfort, en la seva compareixença14, fa una reflexió 
al voltant de la indisciplina i de comportaments que no s’adapten a la disciplina de 
presó i que acaben al DERT via sanció o via aplicació dels articles 93 i 94. Montfort 
posava en evidència que la insubmissió, sense que aquesta suposi un perill per a la 
integritat de ningú, suposa el càstig i la sanció.

Per la seva banda, Gemma Calvet també aporta una reflexió en aquest sentit. Par-
lant de perfils amb patologies i perillosos diu que «la majoria no es troben a la presó, 
sinó als bancs o fent de polítics», i posa de manifest la necessitat d’acurar més els per-
fils i fa una diferència entre inseguretat i perillositat en el mateix sentit que Montfort.

13.  Tot i no haver-hi hagut cap petició explícita de no gravació per part del compareixent, no es disposa de la 
compareixença al Canal Parlament.

14.  Compareixença realitzada el 7 de març del 2017. Link: http://bit.ly/2qQ24PT
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Per altra banda, Calvet fa referència a la necessitat de «descongestionar el siste-
ma penitenciari» per via de mesures penals alternatives.

El segon argument l’aporta Mauro Palma en la seva intervenció15. Hi ha altres 
fórmules que poden respondre a les sancions i la resolució de conflictes dins de la 
presó, així com de la perillositat. Palma apunta la proposta de generar cel·les con-
cretes per a les sancions en el si dels mòduls ordinaris, acabant amb els DERT com 
a mòduls a part i amb l’aïllament com a mesura de resposta penitenciària.

En aquest sentit també es pronuncia16 Andrés García, que es pregunta si al segle 
xxi no hi pot haver tecnologies de control que no passin pel primer grau i que per-
metin establir un control més acurat dels interns que ho requereixin.

Per tant, que els DERT siguin una solució necessària per a la gestió de persones 
perilloses es posa en dubte, tant pel que fa al perfil de les persones internes, com pel 
que fa al mòdul en si.

Així, doncs, si els DERT, o l’aplicació actual del 1r grau a les presons catalanes, 
no compleix els estàndards de drets humans en matèria d’aïllament, i no pot ser 
considerat un tractament, i si no és tampoc la mesura imprescindible per a la gestió 
de les persones internes més complexes, cal redefinir a fons el marc penitenciari a 
Catalunya i, en especial, aquest primer grau.

V. Conclusions
a. Posar fi a l’aïllament penitenciari
1. Per motius de garantia de drets i pel fet que la seva naturalesa no s’adiu amb 

la finalitat de la pena, el Parlament insta el Govern a posar fi al règim de 1r grau 
establint una moratòria indefinida de no aplicació dels articles 93, 94 i 10 del Re-
glament penitenciari.

2. El Parlament insta el Govern a deixar d’utilitzar els mòduls DERT i a habili-
tar cel·les especialitzades pel compliment de tractaments especialitzats als mòduls 
ordinaris.

b. Posar fi a les sancions d’aïllament
3. El Parlament insta el Govern a deixar d’aplicar l’article 254 del Reglament pe-

nitenciari i a no aplicar en cap cas sancions d’aïllament.

c. Mecanismes per a les garanties de drets
4. El Parlament insta el Govern a elaborar un codi de bones pràctiques peniten-

ciàries que aterri l’aplicació dels reglaments i circulars i que permeti millorar el 
control i el seguiment dels centres penitenciaris tant per part dels responsables de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris, com pel Síndic, la Fiscalia i els jutjats de 
vigilància penitenciària de Catalunya.

5. El Parlament insta el Govern a garantir que totes les resolucions que són co-
municades als interns i que els afecten els drets fonamentals, com són les relatives a 
l’aïllament, gaudeixen d’un sistema de recursos i control judicial efectiu que inclou 
necessàriament l’assistència lletrada de l’intern.

6. Quan l’intern disposi de lletrat particular en l’expedient penitenciari, el Parla-
ment insta el Govern a assegurar que el centre penitenciari notifica puntualment al 
lletrat designat totes les resolucions esmentades.

7. Quan l’intern no disposi de lletrat particular, el Parlament insta el Govern a 
garantir assistència lletrada d’ofici mitjançant un torn d’ofici àgil d’advocats amb es-
pecialització en dret penitenciari.

8. El Parlament insta el Govern a crear un servei de mediació que pugui actuar 
a tots els centres penitenciaris catalans per a prevenir i gestionar els conflictes des 
d’una lògica de no violència per tal d’evitar sancions i altres mecanismes de càstig.

15.  Compareixença realitzada el 2 de maig del 2017. Link: http://bit.ly/2qkxAC3

16.  Compareixença realitzada el 7 de març del 2017. Link: http://bit.ly/2qQ24PT
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9. El Parlament insta el Govern a adoptar les mesures reglamentàries pertinents 
per tal que cada cop que es practica una immobilització en dependències peniten-
ciàries es justifiqui, en la comunicació que es fa al Jutjat de Vigilància Penitenciària, 
com s’ha aplicat el protocol d’immobilitzacions al cas concret i s’hi adjunti l’enre-
gistrament audiovisual provinent de les càmeres de videovigilància que contingui el 
moment de la immobilització.

10. El Parlament insta el Govern a assegurar que tots els espais dels centres peni-
tenciaris de Catalunya disposen de càmeres, sempre que no contravinguin els drets 
a la intimitat dels interns.

11. El Parlament insta el Govern a facilitar l’entrada als centres penitenciaris ca-
talans a les organitzacions per la defensa dels drets humans que així ho sol·licitin.

d. Aïllament i salut mental
12. El Parlament constata que en aquests moments bona part dels interns que es 

troben en situació d’aïllament pateixen patologies mentals, moltes derivades de to-
xicomanies de llarga evolució, que provoquen alteracions conductuals que el sistema 
penitenciari pretén neutralitzar erròniament mitjançant l’aplicació de l’aïllament.

13. El Parlament insta el Govern a dotar de forma immediata els centres peni-
tenciaris dels mòduls psiquiàtrics adients per tal de poder atendre de forma adequa-
da els interns que pateixen patologies mentals en lloc de l’aplicació de l’aïllament.

14. El Parlament insta el Govern a posar en funcionament de forma immedia-
ta els mòduls psiquiàtrics que ja té construïts en centres penitenciaris però que es 
troben tancats, per tal de poder atendre de forma adequada els interns que pateixen 
patologies mentals en lloc de l’aplicació de l’aïllament.

15. El Parlament insta el Govern a no permetre la regressió a 1r grau si la persona 
té alguna patologia mental que contravingui l’aïllament.

16. El Parlament insta el Govern a prohibir el compliment de cap sanció d’aïlla-
ment de totes aquelles persones amb una patologia mental.

e. Mentre no es posi fi a l’aïllament penitenciari
17. El Parlament insta el Govern a no classificar a cap intern/a en l’article 93 del 

Reglament penitenciari.
18. El Parlament insta el Govern a la revisió de la classificació de grau cada 15 

dies en el compliment de condemna en 1r grau.
19. El Parlament insta el Govern a modificar les hores d’activitats en l’aplicació de 

l’article 94 del Reglament penitenciari fixant les següents: mínim de 6 hores diàries 
de vida en comú (pati, menjador i sala de dia), mínim de 3 hores d’activitat de grup, 
mínim de 3 comunicacions orals a la setmana i mínim de 10 trucades a la setmana.

20. El Parlament insta el Govern a augmentar la intensitat del tractament en 
l’aplicació de l’article 94 del Reglament penitenciari: visita del psicòleg i del psi-
quiatra cada 2 dies, visita de l’educador social cada 2 dies i visita diària d’un metge.

21. El Parlament insta el Govern a coordinar-se amb el Departament de Salut per a 
crear un Comitè Sanitari dels Centres Penitenciaris Catalans per tal que emetin un in-
forme vinculant previ a la classificació d’una persona en els casos d’aplicació de 1r grau.

f. Mentre no s’acabi amb les sancions d’aïllament
22. El Parlament insta el Govern a complir les Regles mínimes de Nacions Uni-

des per al tractament de reclusos 2015 i les recomanacions del Comitè Contra la 
Tortura de les Nacions Unides sobre l’aïllament penitenciari en l’aplicació de l’arti-
cle 254 del Reglament penitenciari.

23. El Parlament insta el Govern a fer una auditoria sobre l’aplicació de l’article 
254 del Reglament penitenciari a tots els centres penitenciaris de Catalunya.

g. Model penitenciari
24. El Parlament insta el Govern a crear un comitè multidisciplinari per a definir 

un nou model penitenciari enfocat des d’una lògica de reduir tant com sigui possi-
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ble la privació de llibertat, de fomentar les mesures penals alternatives i de crear un 
codi penal garantista i al menys punitiu possible.

h. Control de compliment de les conclusions del Grup de Treball
25. El Parlament insta el Govern a garantir que, com a mínim un cop a l’any, 

els membres de la Comissió de Justícia visitin els centres penitenciaris catalans per 
tal d’avaluar si s’estan complint les conclusions del Grup de Treball sobre el Règim 
d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017

IV. Conclusions aprovades pel Grup de Treball
1. El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials 

de Règim Tancat manifesta la necessitat de: 
a) Augmentar la intervenció als departaments de règim tancat, amb un mínim de 

vuit hores de tractament setmanal, individual o en grup, prenent en consideració les 
circumstàncies singulars de cada intern a fi de reduir al màxim possible l’estada en 
primer grau de tractament, tot garantint la intervenció multidisciplinària en l’atenció 
individualitzada a les persones per tal de prestar una assistència completa i integral als 
interns, de manera que es redueixin les possibilitats d’inadaptació al règim ordinari.

b) Ampliar el programa i les hores d’activitats fora de la cel·la i garantir els recur-
sos suficients per a aplicar els programes de tractament, la qual cosa inclou recursos 
humans, recursos formatius i recursos materials. Assegurar que tots els interns pu-
guin estar un mínim de sis hores diàries fora de la cel·la.

c) Intensificar l’atenció mèdica i psiquiàtrica dels interns durant l’estada en pri-
mer grau de tractament i garantir que cap intern no és classificat en primer grau si 
l’informe psiquiàtric, que el psiquiatra del centre penitenciari fa arribar a la Junta de 
Tractament, ho desaconsella.

d) Reduir el termini de revisió del grau de classificació en règim tancat dels sis 
mesos actuals als tres mesos, com a màxim, i revisar el règim de la modalitat de 
vida (articles 93 i 94 del Reglament penitenciari) cada sis setmanes, com a màxim.

e) Millorar el pla d’acollida en règim ordinari perquè quan l’intern progressi del 
primer grau al segon grau s’adapti al nou model de vida i s’eviti el retorn a primer 
grau, tot potenciant l’aplicació de l’article 100.2 del Reglament penitenciari o altres 
mesures amb la mateixa finalitat. Així mateix, intensificar el seguiment dels interns 
quan s’acosta el final de la condemna, per a evitar que accedeixin a la llibertat des 
del primer grau de tractament.

f) Treballar el sistema motivacional per a aconseguir que els interns participin en 
les activitats i no renunciïn a les hores de pati.

g) Desenvolupar un model d’intervenció especialitzada en funció del perfil de 
l’intern (joves, dones, interns amb problemes de salut mental, interns amb disca-
pacitats, etc.), que eviti de classificar en primer grau de tractament dones gestants i 
persones amb patologies mentals greus.

h) Garantir que tots els departaments especials de règim tancat són dotats de les 
càmeres de videovigilància, amb so, necessàries, amb la preservació de la intimitat 
dels interns i potenciant la transparència per tal de protegir els funcionaris davant 
de denuncies falses i els interns davant d’eventuals vulneracions dels drets humans.

i) Dotar de formació especialitzada els professionals dels departaments especials 
de règim tancat, especialment de formació en tècniques de prevenció, mediació i 
resolució de conflictes.

j) Impulsar les mesures necessàries per a anar cap a un sistema penitenciari amb 
més règim obert i menys règim tancat, en què es garanteixi que el règim tancat té 
un caràcter excepcional. Desenvolupar protocols d’intervenció en règim ordinari per 
a prevenir l’aplicació del règim tancat.
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k) Formar els professionals dels departaments especials de règim tancat, inclòs 
el personal sanitari, en el coneixement del Protocol d’Istanbul i de les Regles Man-
dela, per tal que els treballadors del sistema tinguin coneixement de les normes in-
ternacionals de referència en l’àmbit de la protecció dels drets humans.

l) Millorar la definició dels criteris d’aplicació del règim tancat i la motivació de 
les resolucions de classificació en primer grau de tractament, en especial en els ca-
sos en què la decisió s’adopta en desacord amb els equips d’observació i tractament.

m) Obrir una línia de treball amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per a garantir que els mecanismes de control i seguiment judicial dels departaments 
especials de règim tancat són efectius.

n) Establir un sistema de control específic dins la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, concretament dins la subdirecció general competent en rehabilitació, 
per a identificar els casos en què es pot cronificar l’estada en primer grau o es pro-
dueix una reiteració d’ingressos per un mateix intern, i fer-ne un seguiment. En 
aquest casos, cal revisar les accions de tractament que es fan sobre aquestes perso-
nes a fi d’evitar la reincidència.

o) Garantir que els jutges de vigilància penitenciària i les institucions que tenen 
legalment reconeguda la funció de protecció dels drets humans poden accedir sense 
limitacions als centres penitenciaris, especialment als departaments especials de rè-
gim tancat. Així mateix, garantir que els interns gaudeixen d’un sistema de recursos 
i control judicial efectiu que inclou necessàriament l’assistència lletrada.

p) Preveure protocols de mediació als centres penitenciaris per a prevenir i ges-
tionar els conflictes des d’una lògica de no-violència.

q) Garantir que sempre que es practica una immobilització en un departament 
especial de règim tancat es comunica al jutjat de vigilància penitenciària amb la do-
cumentació pertinent i la justificació escrita de com s’ha practicat el protocol d’im-
mobilització. La Direcció General de Serveis Penitenciaris ha de custodiar el suport 
audiovisual durant sis mesos.

r) Justificar la suspensió o la limitació de les comunicacions d’interns en primer 
grau, per a evitar sancions encobertes, i remetre-les als jutjats de vigilància peniten-
ciària. En cas de comunicacions amb familiars i amics de tipus oral, familiar, ínti-
ma i de convivència, respectar la freqüència que marca el Reglament penitenciari, i 
establir una freqüència il·limitada per a les comunicacions escrites.

s) Assegurar que quan l’intern disposa de lletrat particular en l’expedient peni-
tenciari el centre notifica puntualment al lletrat designat totes les resolucions que 
afecten l’intern i els seus drets.

t) Dotar de manera immediata els centres penitenciaris amb els mòduls psiquià-
trics necessaris per a poder atendre adequadament els interns amb patologies men-
tals en lloc d’aplicar-los l’aïllament.

u) Posar en funcionament de manera immediata els mòduls psiquiàtrics ja cons-
truïts en centres penitenciaris però que es troben tancats, per a poder atendre ade-
quadament els interns amb patologies mentals en lloc d’aplicar-los l’aïllament.

2. El Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials 
de Règim Tancat trasllada a la Comissió de Justícia la necessitat que visiti un cop 
l’any els centres penitenciaris de Catalunya per a avaluar si es compleixen les pre-
sents conclusions i que citi també un cop l’any el responsable dels departaments es-
pecials de règim tancat del sistema penitenciari de Catalunya perquè exposi l’estat 
de compliment d’aquestes conclusions.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
La relatora del Grup de Treball, Carmina Castellví i Vallverdú
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