
          
 

  

        
   

       
  

             
         

   
           
         
      

        
    

   

         
   

           
      

        
      

  
 

      
            

      
           

     
        
           

  

  
   

 

Circular 4/2021, de gestió del personal extern (entitats col·laboradores i de voluntariat)
als centres penitenciaris de Catalunya 

I. Marc legal 

L’article 9.2 de la Constitució Espanyola disposa que correspon als poders públics facilitar la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social i l’article 25 de 
la mateixa norma fonamental estableix que les penes privatives de llibertat i les mesures de 
seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social. 

En correspondència amb aquests preceptes, els articles 1 de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de 
setembre, General Penitenciaria i 2 del Reglament penitenciari aprovat mitjançant el Reial 
decret 190/1996, de 9 de febrer, determinen que l’activitat penitenciària té com a finalitat 
primordial, entre d’altres, la reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes i mesures 
de seguretat privatives de llibertat i els articles 69.2 de la LOGP i 3.3 del RP impulsen la  
col·laboració i la participació d’entitats públiques i privades per tal d’obtenir la recuperació social 
de les persones internes. 

En aquest context, el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 329/2006, de 5 de setembre, regula els mecanismes 
de participació de les entitats i del voluntariat. 

D’altra banda, l’any 2001 la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació va dictar 
la Circular 1/2001 de gestió del voluntariat als centres penitenciaris de Catalunya. 

Així mateix, mitjançant la Circular 2/2011 dictada per la DGSP es va aprovar el Codi ètic dels 
professionals de l’execució penal a Catalunya, el qual és d’aplicació a totes les persones que 
duen a terme activitats dins dels serveis d’execució penal i, per tant, en tot allò que no sigui 
inherent a la condició d’empleat públic, és d’aplicació a aquelles persones que actuen dins dels 
serveis d’execució penal mitjançant una relació de caràcter humanitari, assistencial, 
professional i de voluntariat. 

Durant aquests anys s’han produït importants canvis normatius i s’ha reconegut més 
àmpliament la col·laboració i participació de les entitats del tercer sector amb els equips dels 
centres penitenciaris, per tal d’aconseguir la finalitat resocialitzadora encomanada a aquesta 
Administració, la qual cosa ha determinat la necessitat de revisar i adaptar a aquests canvis en 
la present Circular. 

II. Objectius 

La Direcció General d’Afers Penitenciaris ha d’ordenar la prestació de serveis de les entitats 
sense ànim de lucre (incloent entitats col·laboradores i entitats de voluntariat) en l’àmbit 
penitenciari, amb la finalitat de regular i promoure la seva activitat i donar-los suport com agents 
de canvi i transformació social, amb les següents actuacions: 

a. Fomentar la col·laboració de les entitats socials orientades a la intervenció amb les 
persones internes en centres penitenciaris i alliberades condicionals, per tal d’aconseguir 
una integració plena a la comunitat. 
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b.		 Determinar les àrees d’intervenció del personal de les entitats socials, el procediment d’alta 
de la col·laboració, els requeriments personals, la formació i l’acompanyament que rebran 
per part dels referents, tant dels centres penitenciaris, com del centre directiu. 

i.		Àrees d’intervenció:
	
Sociocultural i esportiu
	
Promoció de la salut 

Formació 

Acompanyament a la persona 

Acompanyament a la comunitat 

Assistència jurídica
	

ii.		Requeriments personals: majoria d’edat i estar vinculat a una entitat social que hagi 
presentat un projecte d’intervenció. 

c.		 Establir el procediment de coordinació, control i avaluació de les diferents intervencions de 
les entitats socials que actuen en els centres penitenciaris. 

La persona referent d’entitats del centre penitenciari, en coordinació amb els professionals del 
centre, organitzarà amb l’entitat social l’inici de l’activitat autoritzada, dies i horari acordats, 
desenvolupament de les activitats i l’avaluació de la mateixa. 

III. Definició 

D’acord amb el que estableix l’article 9.5 del ROFSEPC, les entitats, les organitzacions i les 
associacions ciutadanes sense ànim de lucre podran participar en la gestió de serveis o 
equipaments la titularitat dels quals correspongui a aquesta Administració penitenciaria. 

Aquesta circular regula, amb caràcter general, la gestió del personal extern que accedeixi als 
centres penitenciaris  en el marc dels diferents mecanismes de participació possibles. Als 
efectes, per personal extern s’entendran tots aquells professionals integrats en 
entitats col·laboradores sense ànim de lucre, i totes aquelles persones voluntàries integrades 
en associacions de voluntariat. 

IV.Procediment d’autorització de l’activitat o d’execució del projecte 

La persona del centre encarregada de coordinar-se amb l’entitat prèviament a l’inici del 
programa, atenent al que disposa l’article 14.1 del ROFSEPC, serà la Subdirecció de 
Tractament, que dirigirà, coordinarà i supervisarà les actuacions que es duguin a terme tant a 
l’interior com fora del centre penitenciari, encaminades a la consecució de la finalitat 
resocialitzadora de la pena privativa de llibertat. 

Així, el procediment per a la tramitació de la documentació que l’article 62 del Reglament 
penitenciari preveu per poder autoritzar l’activitat de l’entitat, inclou els següents passos: 

a.		 Les entitats han de presentar una sol·licitud de col·laboració (a la Subdirecció General de 
Programes de Rehabilitació i Sanitat del centre directiu o a la Subdirecció de Tractament 
d’un centre penitenciari) juntament amb el programa concret d’intervenció penitenciària que 
desitgin desenvolupar, en el qual han de fer constar expressament: 

i.		els objectius que volen assolir, 
ii. la durada temporal del projecte, 
iii.		el col·lectiu de persones internes objecte de la intervenció, 
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iv.		 la relació nominativa del personal que participarà en l’execució del programa, 
v.		els mitjans materials i personals que caldrà utilitzar (descrivint, si s’escau, el cost 
econòmic i el finançament previst), 

vi.		 els indicadors i paràmetres d’avaluació de l’impacte i dels resultats del programa, 
vii.		 i l’acreditació de la subscripció a una pòlissa d’assegurança adequada a les 
característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pel personal de l’entitat. 

b.		 Si el projecte (sol·licitud i programa) el rep la Subdirecció de Tractament del centre 
penitenciari, l’elevarà a la SGPRiS, juntament amb un informe valoratiu de la Junta de 
Tractament. Si el projecte el rep el centre directiu, el traslladarà al/s centre/s penitenciari/s 
escaient/s, a través de la Subdirecció de Tractament, per a la seva valoració en Junta de 
Tractament. La SGPRiS, aprovarà o no la sol·licitud i el programa de col·laboració, la qual 
cosa comunicarà al/s centre/s penitenciari/s i a l’entitat. 

c.		 Una vegada aprovada l’execució del projecte, l’entitat s’ha d’inscriure, per poder actuar, al 
registre especial d’entitats col·laboradores gestionat pel centre directiu, sens perjudici, si  
escau, de la prèvia constitució i inscripció al registre públic d’associacions corresponent. La 
inscripció al registre especial té caràcter merament declaratiu. 

d.		 Una vegada finalitzada l’execució del programa de col·laboració, l’entitat ha d’elaborar un 
estudi d’avaluació de l’impacte i dels resultats del programa que, juntament amb un informe 
de la Junta de Tractament de l’establiment, la Direcció ha de trametre al centre directiu. 

V. Procediment d’acreditació i accés al centre penitenciari 

Les funcions de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat en relació a la 
prestació de l’activitat o del servei, són: 

a.		 Coordina l’inici de les col·laboracions amb els centres penitenciaris destinataris. 
b.		 Autoritza i acredita l’accés de les persones externes i del material que requereixen per 
desenvolupar la seva activitat. 

c.		 Fa seguiment i avaluació dels projectes i de les actuacions. 
d.		 Resol o atén les possibles incidències que es produeixin durant el desenvolupament del 
projecte. 

Autoritzades les activitats que l’entitat portarà a terme, la SGPRiS traslladarà al centre 
penitenciari un comunicat per informar al/a la director/a del centre que s’ha autoritzat la persona 
externa per accedir-hi i dur a terme l’activitat aprovada, i a partir d’aquí, el centre penitenciari, 
a través del referent del personal extern, es coordinarà amb l’entitat per l’inici del programa. 

Es determina que el model d’acreditació o carnet identificatiu per a les persones externes 
autoritzades a entrar a desenvolupar la seva activitat a qualsevol dels centres penitenciaris de 
Catalunya, ha de contenir la informació que segueix: 

1.		 Fotografia 
2.		 Número de personal extern (número d’identificació que dóna el SIPC) 
3.		 Entitat a la qual pertany 
4.		 Espais o unitats del centre a les que està autoritzat a circular (pot ser “tot el centre”) 
5.		 Vehicle autoritzat (sí o no) 
6.		 Data de caducitat de l’autorització 
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Les autoritzacions d’accés del personal extern amb carnet identificatiu són per aquelles 
persones que desenvolupen una activitat o servei amb caràcter estable i recurrent, que els 
permet l’accés al centre sense acompanyament habitual (a excepció de la inicial acollida). 

Les acreditacions-carnets romandran en el centre penitenciari i es lliuraran a les persones 
externes quan accedeixin al centre i dipositin la seva documentació identificativa personal (DNI, 
NIE o passaport). Les persones externes han de portar sempre l’esmentada acreditació-carnet 
en un lloc visible. A la sortida de l’establiment hauran de retornar-la i se’ls tornarà la seva 
documentació personal. 

Les acreditacions tenen validesa durant un any natural o la mateixa durada que el projecte a 
desenvolupar, podent-se renovar en tots dos casos si s’escau. 

Als efectes d’aquesta Circular, queden excloses les actuacions aïllades, prestades al marge 
d’entitats o associacions sense ànims de lucre, executades per raons familiars, d’amistat o bona 
voluntat, o de caire estrictament puntual. En qualsevol cas, sempre que es consideri des de la 
DGAP o des del centre penitenciari que una persona externa podria realitzar una activitat, se li 
recomanarà que s’integri en una de les entitats que ja estan intervenint, per evitar la tasca 
aïllada de les persones externes. 

VI.Formació del personal extern 

La DGAP, en col·laboració amb la Federació Catalana de Voluntariat Social acreditada per la 
Subdirecció General de Cooperació i Voluntariat del Departament de Benestar Social, facilitarà 
anualment els cursos de formació al personal extern, dins del Pla de Formació de 
l'Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya. 

Aquesta formació té com a finalitat donar resposta a les necessitats formatives del sector, 
aportant eines de coneixement i una aproximació a la realitat penitenciaria. 

VII. Criteris generals d’actuació del personal extern 

El personal extern que accedeixi al centre penitenciari ha de respectar la normativa 
penitenciaria, la normativa interna de cada centre i mantenir els estàndards ètics de 
comportament establerts mitjançant el Codi ètic dels professionals de l’execució penal a 
Catalunya. 

Així mateix, el personal extern haurà de respectar els requeriments descrits en l’annex 
d’aquesta Circular, el qual li serà entregat per la persona referent del centre, abans d’iniciar 
l’activitat. 

VIII.Referent del personal extern 

El Consell de Direcció del centre penitenciari designarà les persones que hauran d’actuar com 
a referents del personal extern al centre, entre els professionals de l’àmbit de Rehabilitació.  
Aquestes persones seran les encarregades de fer el seguiment de l’activitat i de resoldre els 
dubtes i problemes que es presentin en relació amb el desenvolupament de la mateixa. 

Aquest professional serà la persona responsable de fer l’acollida inicial, d’acompanyar i facilitar 
la documentació necessària per a l’accés al centre i de proporcionar les seves dades de 
contacte pel que es pugui necessitar. 
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 César Galván Romero 

De manera individual o en grup (si s’incorpora a l’activitat un grup de persones), informarà del 
següent: 

a.		 Farà un breu repàs de l’activitat que es desenvoluparà: horaris, dies, espais, material 
autoritzat, destinataris de l’activitat, etc. 

b.		 Indicarà el procediment a seguir per entrar i sortir del centre els dies autoritzats, a qui i com 
informar si es produeix alguna incidència sobre el calendari previst, o si cal autorització per 
variar algun aspecte de l’activitat (entrar algun material, etc.). 

c.		 Explicarà quins objectes estan prohibits a l’interior del centre, el lloc on dipositar-los abans 
d’entrar, i entregarà la credencial, tot informant del lloc de recollida i entrega de la mateixa 
cada vegada que s’entri i es surti del centre. 

d.		 Descriurà aspectes d’organització i funcionament del centre com són: quines unitats té, els 
horaris comuns que segueixen les persones internes, el personal que conforma la plantilla 
del centre, les activitats que s’ofereixen a les persones internes, els objectius de tractament, 
la planificació dels programes d’intervenció i els serveis de que disposa el centre. 

IX.Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les disposicions anteriors que contradiguin les aquí exposades, i en 
concret la Circular 1/2001, de gestió del voluntariat als centres penitenciaris de Catalunya. 

X.		Disposició final 

La present Circular entrarà en vigor en el termini d'un mes des de la seva signatura. Se n'ha de 
justificar la recepció i s'ha de llegir en la primera reunió del Consell de Direcció dels centres 
penitenciaris que tingui lloc després de rebre-la, perquè se'n tingui constància i se'n prengui 
coneixement, i se n'ha de donar difusió en els termes establerts a l'art. 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. 

En rebre aquesta  Circular, s'ha de notificar  la  recepció a la  Direcció General d’Afers 
Penitenciaris. 

Barcelona,(a la data de la signatura electrònica) 

El director general 
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Annex 

Normes generals d’actuació per al personal extern  

a.		 S’hauran de deixar les bosses de mà, carteres, targetes i carnets, claus i altres objectes 
personals abans d’accedir a l’interior del centre, a les taquilles de l’exterior destinades als 
comunicants. 

b.		 Cal dur la credencial que proporcioni el centre sempre en un lloc visible, mentre s’hi 
romangui. La credencial cal recollir-la i retornar-la cada vegada que s’entri i es surti del 
centre. Cal avisar immediatament a qualsevol professional si es perd la credencial o carnet 
d’accés. 

c.		 No està permès l’accés al centre de cap dispositiu d’enregistrament sense autorització 
expressa escrita i signada pels responsables pertinents. En cas que s’autoritzi l’entrada i 
l’ús, no es podran enregistrar imatges o verbalitzacions de persones que no hagin signat un 
consentiment exprés per aquest motiu, i en cap cas es poden fotografiar elements de 
seguretat ni personal del centre sense consentiment. No es poden publicar a xarxes imatges 
que no s’hagin autoritzat prèviament. 

d.		 No es poden introduir objectes prohibits, punxants o tallants (drogues, pastilles, alcohol, 
colònies, perfums, tisores acabades en punta, navalles multi ús, ampolles de vidre, etc.). El 
referent del centre informarà de quins objectes es poden autoritzar a entrar per fer activitats. 

e.		 Cal indicar sempre  al personal  de vigilància en  quin espai o dependència s’està 
(habitualment el lloc on es desenvolupa l’activitat) i cal usar els mitjans de seguretat que 
proporcioni el centre sempre que faci falta (timbre, polsador, walkie-talky...). També cal 
informar un cop s’abandoni aquest espai. 

f.		 Per desenvolupar una activitat, cal fer una previsió del material que es necessitarà i del qual 
en caldrà obtenir una autorització d’entrada. Per norma general, no es pot deixar un espai 
d’activitat amb interns o internes sense supervisió. Si s’ha de deixar la supervisió directa del 
material pel motiu que sigui, cal avisar a un professional. Abans de finalitzar l’activitat, cal 
recomptar el material i verificar que no manca res. Si es troba a faltar quelcom, cal avisar 
immediatament a un professional de vigilància. Després de l’activitat cal deixar el material 
recollit i les aules endreçades. 

g.		 Si s’entrega una clau a una persona externa, aquesta té l’obligació de custodiar-la i retornar-
la immediatament després de finalitzar l’activitat a la persona responsable que l’hagi facilitat 
o a un funcionari de vigilància. Cal avisar immediatament si s’ha perdut una clau o si, per 
equívoc, s’ha tret del mòdul o del centre. 

h.		 Les persones externes han de informar de manera habitual, mitjançant el referent o la  
persona responsable assignada del centre penitenciari, del desenvolupament de la seva 
activitat. Les persones externes i el conjunt de professionals dels centres penitenciaris han 
de treballar coordinament i de manera complementària, per a la rehabilitació i la reinserció 
de les persones internes. 
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