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Circular 3/2021, de modificació del Protocol de coordinació interna entre 
centres penitenciaris i oficines d’atenció a la víctima del delicte aprovat 
mitjançant la Circular 1/2019, de 26 de juny  

La Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte (EVD) estableix un catàleg 
de drets i garanties per a totes les víctimes del delicte, s’hagin personat o no en el procés 
penal.  

En concret, als efectes que ens ocupen, cal significar que les lletres e) i f) de l’article 7.1 
preveuen el dret de totes les víctimes del delicte a rebre informació de les resolucions o 
decisions de qualsevol autoritat judicial o penitenciària que suposin un risc per a la seva 
seguretat, quan així ho hagin sol·licitat; així mateix, l’article 7.3 del mateix text normatiu 
estableix l’obligació de notificar a les víctimes de delictes de violència de gènere les 
resolucions a què es refereixen les lletres c) i d) de l’apartat 1, tret que manifestin el seu 
desig de no rebre les esmentades notificacions.  

D’altra banda, l’article 13 del mateix text normatiu estableix els termes de la participació de 
la víctima del delicte en la fase d’execució de la pena. D’una part, l’apartat 1 del precepte 
legitima les víctimes per impugnar determinades resolucions judicials de la fase d’execució i, 
de l’altra, l’apartat 2 permet que les víctimes demanin que s’imposin a l’alliberat condicional 
les regles de conducta que considerin necessàries per garantir la seva seguretat, quan el 
reu hagués estat condemnat per fets dels que pugui derivar-se raonablement un situació de 
perill per a la víctima; així mateix, preveu que puguin facilitar al jutge o tribunal qualsevol 
informació que sigui rellevant per resoldre sobre l’execució de la pena imposada, les 
responsabilitats civils derivades del delicte, o el comís si hagués estat acordat.  

El Reial decret 1109/2015, d’11 de setembre, desplega les previsions de l’EVD per garantir 
el reconeixement i la protecció per part dels poders públics dels drets que les víctimes tenen 
reconeguts i regula l’actuació de les oficines d’assistència a les víctimes.  

En data 26 de juny de 2019, per tal de garantir el compliment del context normatiu descrit, el 
secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima va dictar la Circular 1/2019, 
per la qual es va revisar i actualitzar el Protocol de coordinació interna entre centres 
penitenciaris i oficines d’atenció a la víctima del delicte.  

Tot i que actualment no s’han produït nous canvis legislatius, des d’aleshores, les oficines 
d’assistència a la víctima han adaptat els criteris d’aplicació del Protocol esmentat, en 
atenció a diferents diligències d’ordenació dictades en procediments seguits davant els 
jutjats de vigilància penitenciària, les quals han matisat els supòsits en què aquesta 
Administració ha d’informar i notificar les resolucions previstes en la normativa a les víctimes 
del delicte, per tal de vetllar per la seva seguretat; així mateix, la praxi diària ha posat de 
manifest la necessitat de definir més clarament diferents conceptes relacionats.  
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En aquest context, doncs, ha esdevingut necessari revisar i adaptar el Protocol de 
coordinació interna entre centres penitenciaris i oficines d’atenció a la víctima del delicte 
aprovat mitjançant la Circular 1/2019, de 26 de juny, per tal d’incorporar els nous criteris 
d’actuació en la praxi diària.  

Sobre la base del que s’ha exposat, es disposa modificar el Protocol de coordinació interna 
entre centres penitenciaris i oficines d’atenció a la víctima del delicte, de conformitat amb el 
Protocol que s’adjunta a la present Circular, i derogar el Protocol que es va aprovar amb la 
Circular 1/2019. 

Aquesta Circular entra en vigor a partir del moment de la seva signatura; s’ha de llegir en la 
primera reunió del Consell de Direcció dels establiments penitenciaris que tingui lloc després 
de rebre-la, perquè se’n tingui constància, i se n’ha de fer la difusió en els termes que 
estableix l’article 13.2.d).2 del Reglament d’organització i funcionament dels serveis 
d’execució penal a Catalunya, aprovat pel Decret 329/2006, de 5 de setembre.  
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