


INTRODUCCIÓ

Aquest estudi, elaborat per les organitzacions socials, acadèmiques i

professionals  que  constitueixen  la  Coordinadora  catalana  per  a  la

Prevenció i  Denúncia de la Tortura (CPDT), examina les previsions

legals (internacionals i nacionals, per aquest ordre), les resolucions

jurisprudencials (dels mateixos àmbits), així com les afectacions als

Drets  Humans  i  les  conseqüències  psicosocials,  dels  denominats

Departaments Especials de Règim Tancat (DERT, d’ara en endavant),

existents  als  centres  de  privació  de  llibertat  en  Catalunya,  en  el

darrer quinquenni.

La CPDT ha anat rebent,  fins el  moment mateix de la presentació

d’aquest estudi, informació de diversos casos de persones privades

de llibertat  que han explicat  diferents  formes  de maltractament  a

l’interior dels esmentats DERT. En algun cas, els fets han assolit una

gravetat extrema i, en un altre cas, inclús ha arribat a tenir lloc el

suïcidi d’una dona a l’interior d’aquestes dependències. Tot això ha

motivat que, més enllà del treball quotidià d’assistència, denúncia i

observació que la CPDT realitza, aquesta es plantegés la necessitat de

desenvolupar un profund examen d’aquest règim d’aïllament. 

Per assolir aquesta fita, aquesta investigació ha dividit l’examen en

cinc categories precises: i) les regulacions i resolucions de caràcter

internacional (àmbit de las Nacions Unides i del Consell d’Europa); ii)

la normativa i sentències rellevants en el context de l’Estat espanyol i

els  índex  d’aplicació  de  les  mesures  d’aïllament  penitenciari  a

Catalunya; iii)  les  principals afectacions d’ordre psicosocial  que les

mateixes mesures produeixen als interns que hi estan sotmesos; iv)
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un  llistat  de  casos  exponents  de  las  greus  vulneracions  de  Drets

Humans  que  han  patit  en  els  darrers  anys;  v)  un  conjunt  de

conclusions i de recomanacions que la CPDT presenta a la societat en

general i a les institucions públiques en especial, amb l’objectiu de

superar les carències i danys detectats. 

La CPDT conclou, una vegada més, afirmant la necessitat de que es

compleixin  les  Recomanacions  Internacionals  en  matèria

penitenciària,  en  especial  les  que  provenen  del  Comitè  contra  la

Tortura i del Relator sobre Tortures (ambdós de les Nacions Unides);

com les del  Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (del

Consell d’Europa). Les noves Regles Penitenciàries (conegudes com a

“Regles Mandela”), així com les possibilitats que obriria l’ús decidit i

sistemàtic  del  Protocol  d’Istanbul  (ambdós  instruments  encara

summament  desconeguts  entre  els  propis  operadors  del  Sistema

Penal), constitueixen un element esperançador en la lluita per assolir

majors  quotes  de  respecte  dels  drets  fonamentals  de  qui  viu

punitivament privat de la seva llibertat. 

Pel que fa a les Recomanacions d’aquest estudi, com es veurà, són de

variada índole i requereixen, sobretot, d’una voluntat política ferma i

garantista.  Aquestes  no  s’exposaran  aquí,  òbviament.  No  obstant

això, sí hem de ressaltar, ara, una recomanació molt especial que fa

referència  a  la  transparència  democràtica  que  hauria  de  presidir

l’actuació  dels  poders  públics.  Fem  referència,  novament,  a  la

demanda  per  a  que  les  Organitzacions  e  Institucions  que

constitueixen la CPDT puguin tenir entrada als Centres de Privació de

Llibertat de Catalunya, quan alguna persona allà ingressada així ho

sol·liciti.  És  aquesta  una  previsió  present,  inclús,  en  el  Protocol

Facultatiu de la Convenció contra la Tortura de les Nacions Unides, tal

i com fa temps vam presentar en un estudi i petició al Departament

de Justícia de la Generalitat de Catalunya. També aquesta previsió ha
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estat recollida en Informes del Mecanisme català de Prevenció de la

Tortura del Síndic de Greuges, assenyalant el paper que la societat

civil pot i ha de complir en aquesta matèria. 

Reiterem, així,  una demanda que la Coordinadora porta plantejant

des de fa anys, la qual no ha obtingut una resposta positiva fins al

moment.  Aquesta  actitud  s’erigeix  com  un  termòmetre  de  la

summament deficitària qualitat democràtica que mostra aquest opac

sector de la Justícia Penal. 

Finalment, aquest estudi pretén complir amb un dels mandats de la

Coordinadora, que no és altre que el de romandre vigilants davant les

violacions de Drets Humans que siguin detectades en els contextos de

privació  de  llibertat  a  Catalunya.  Complim,  també,  amb el  nostre

deure de transparència social  al  difondre aquesta investigació a la

societat,  mitjans  de  comunicació  i  organismes  internacionals  del

Consell d’Europa i de les Nacions Unides, davant dels quals també ha

estat presentada. 
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1.Normativa i Jurisprudència Internacional en matèria 

d'aïllament

1.1. L'aïllament penitenciari des del sistema internacional de 

protecció dels drets humans

L'aïllament penitenciari  ha suposat un tema d'especial  interès  i

preocupació  per  a  les  institucions  internacionals  encarregades  de

vetllar  pels  drets  de  les  persones  preses  i  detingudes.  Diferents

normatives i recomanacions que es signifiquen referent a aquest tipus

de règim penitenciari per part d'aquests organismes seran exposades a

continuació.
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1.2. Normativa internacional

Diferents  normatives  Internacionals  fan  referència  concreta  a

l'aïllament  penitenciari.  Concretament,  i  en  primer  lloc,  trobem  les

Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels

Reclusos de 2015 (també conegudes com a  Regles Mandela), les

quals recullen els dictàmens de les anteriors  Regles Mínimes per al

Tractament  dels  Reclusos,  adoptades  pel  Primer  Congrés  de  les

Nacions  Unides  sobre  Prevenció  del  Delicte  i  Tractament  del

Delinquiment,  celebrat  a  Ginebra  el  1955  i  aprovades  pel  Consell

Econòmic i Social en les seves resolucions 663C (XXIV) de 31 de Juliol

de 1957 i 2076 (LXII) de 13 maig.

Aquestes  afegeixen  diferents  especificacions  al  respecte  de

l'aïllament  penitenciari.  La  primera  referència  al  mateix  es  pot

observar a la regla número 38, fent-se esment a la necessitat  que

l'administració  de  l'establiment  penitenciari  vetlli  per  atenuar  els

possibles efectes perjudicials que l'aïllament tingui sobre les persones.

En segon lloc, la regla 43 fa referència explícita a la prohibició de

l'aïllament  indefinit  o  prolongat,  la  tancada  en  una  cel·la  fosca  o

permanentment il·luminada o la prohibició del contacte de l'intern amb

la família. Seguint l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans

sobre  la  prohibició  de  la  Tortura  i  altres  Penes  o  Tractes  cruels

inhumans o degradants.

D'altra  banda,  la  regla  44  defineix  l'aïllament  com  la  d'una

persona sense contacte humà durant un mínim de 22 hores diàries.

Referint  també que s'ha de considerar  com el  tancament prolongat

aquell que s'estén a un període superior a 15 dies consecutius.
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En tercer lloc, la regla 45 determina que l'aïllament només podrà

ser establert  com a sanció disciplinària per a casos excepcionals; a

més  de  la  prohibició  expressa  d'aquest  tracte  penitenciari  per  a

persones  amb  discapacitats  que  poguessin  veure  les  seves

circumstàncies agreujades per aquest règim i per a dones privades de

llibertat amb els seus fills o filles.

Finalment,  la  regla  46  estableix  que  el  personal  sanitari  dels

centres penitenciaris  tindrà, entre d’altres, les següents obligacions:

vetllar  especialment  per  l'estat  de  les  persones  sotmeses  a  règims

penitenciaris  de  separació  forçosa;  no  podrà  imposar  sancions

disciplinaries;  comunicar  al  director  del  Centre  Penitenciari,  sense

dilacions,  l'efecte  perjudicial  que  de  les  sancions  disciplinàries

poguessin  tenir  sobre  l'estat  físic  o  mental  de la  persona reclosa i

examinar les condicions dels règims de separació forçosa, recomanant

els canvis que consideri oportuns atenent l'estat de salut dels reclusos.

El  conjunt  de  Principis  per  a  la  protecció  de  totes  les

persones  sotmeses  a  qualsevol  forma  de  detenció  o  presó,

adoptats  per  l'Assemblea  General  de  l'ONU  en  la  seva  resolució

43/173,  de  9  de  desembre  de  1988,  determina  en  el  seu  principi

número  15  que  no  es  mantindrà  la  persones  presa  o  detinguda

incomunicada del món exterior, particularment de la seva família i del

seu advocat, per més d'uns dies.

D'altra  banda,  els  principis  bàsics  per  al  tractament  dels

reclusos, adoptats i proclamats per l'Assemblea General de l'ONU en

la seva Resolució 45/111, de 14 de Desembre de 1990, dictaminen, en

el  seu  principi  número  7,  que  l'ús  del  aïllament  com  a  sanció

disciplinària es tractarà d'abolir i restringir.
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Les  Regles de les  Nacions  Unides,  per  a  la  protecció  del

menors privats de llibertat, adoptades per l'Assemblea General en

la seva resolució 45/113, de 14 de Desembre de 1990, estableixen en

la  regla  67  que  l'aïllament  penitenciari,  entre  altres  penes,  està

prohibit per als menors.

El  Protocol  d'Istanbul,  manual  per  a  la  investigació  i

documentació  eficaç  de  la  tortura  i  altres  tractes  o  penes  cruels,

inhumanes o degradants, adoptat per l'Oficina de l'Alt Comissionat de

les Nacions Unides l'any 2000,  estableix que l'aïllament penitenciari

pot suposar un mètode de tortura.

Les Regles Penitenciàries Europees, adoptades pel Comitè de

Ministres del Consell d'Europa el 11 de Gener de 2006, estableixen en

la  regla  60.5  que  l'aïllament  només  es  pot  imposar  en  casos

excepcionals i per un període definit i tan curt com sigui possible. A

més, en la regla 102.2, es recorda que la privació de llibertat ja suposa

en  si  mateixa  un  càstig  per  al  reclús  i  que,  per  tant,  el  règim

penitenciari no ha d'agreujar el patiment produït per l'empresonament.

1.3. Jurisprudència  del  Tribunal  Europeu  de  Drets  Humans

(TEDH)

El  Tribunal  Europeu  de  Drets  Humans  ha  tractat  el  tema  de

l'aïllament en diferents ocasions. Atès que la Convenció Europea de

Drets Humans no té previsions específiques sobre presons, les anàlisis

que es realitzen són en relació a la possible violació dels articles 3

(prohibició de la tortura i altres tractes inhumans o degradants) i 8

(dret al respecte a la vida privada i familiar).

De les resolucions no es poden extreure principis generals sobre

els règims d'aïllament, atès que d'una banda el tribunal no els ha fixat
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i per un altre la casuística ha estat molt variada. Pel que l'anàlisi del

Tribunal s'ha limitat a definir en cada cas si les circumstàncies que va

suportar el detingut, analitzant les condicions concretes de l'aïllament,

és a dir  la durada, les condicions materials  i  la severitat  a les que

estava  sotmès-  van  tenir  implicacions  concretes  que  les  van  fer

susceptibles de ser considerades com tractes inhumans o degradants.

Analitzant  cronològicament  els  principals  casos  que  tracten

l'aïllament, hi ha un primer període més restrictiu en la consideració

respecte a l'existència de tractes inhumans o degradants fins a 2012,

després de la qual cosa el criteri es veuria ampliat.

En  2004  en  el  cas,  Ilascu i  altres  v.  Rússia  i  Moldàvia,  el

Tribunal va considerar que Rússia havia violat l'article 3 en virtut del

fet que el detingut havia estat condemnat a mort i va estar durant vuit

anys esperant l'execució en una cel·la d'aïllament, sense contacte amb

altres presoners i sense possibilitat de tenir contacte amb l'exterior,

sense  enviar  o  rebre  correus  i  sense  dret  a  rebre  visites  del  seu

advocat o familiars. A més de ser privat de menjar com a sanció i se li

permetia  rentar-se amb poca freqüència.  Aquestes condicions i  una

cura mèdica deficitària van causar un deteriorament en la seva salut.

Posteriorment, el 2005 en la sentència  Matthew v. Holanda, el

Tribunal es va tornar a pronunciar en un cas de d'una persona a la

presó preventiva que després va ser condemnat per lesions, i, amb

motiu del fet que havia atacat en diverses ocasions al  personal del

centre, es el va mantenir en règim d'aïllament. El Tribunal en aquest

cas conclou que hi va haver violació de l'article 3 per haver mantingut

l'intern en una cel·la d'aïllament pel temps excessiu i innecessari de 7

mesos, sense les condicions adequades -mentre va estar detingut va

patir un greu problema de salut a l'esquena- i  sense possibilitat de

realitzar  exercici  físic  o  accés  a  l'aire  fresc,  el  que  li  genera  un
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patiment innecessari. Diu el tribunal que és comprensible que al centre

no  hi  ha  altres  condicions  per  a  controlar-ho,  però,  llavors  les

autoritats haurien d'haver traslladat a un altre centre.

En sentit contrari, en Ramírez Sánchez v. França, malgrat que

el Tribunal diu compartir les consideracions realitzades pel CPT sobre

els efectes negatius de l'aplicació de condicions d'aïllament social per

un llarg període, va entendre que el fet que el Sr. Ramírez Sánchez

estigués en una cel·la sense contactes amb altres detinguts durant vuit

anys no constituïa una vulneració de l'article 3 CEDH, si en canvi havia

tingut  accés  a  diaris,  televisió  i  la  possibilitat  de  tenir  visites  de

l'advocat  i  els  seus  familiars.  Per  això  va  tenir  en  compte  que  el

detingut era un dels terroristes més perillosos del món i que no hi va

haver aïllament sensorial o social complet. Del que es pot inferir que

en cas d'haver-ho, constituiria per se un tracte inhumà i degradant.

El 2012 el Tribunal considera que Polònia viola els articles 3 i 8 de

la Convenció en dues ocasions en perjudici  dels  Srs. Piechowicz i

Horych1. Aquests precedents són els més rellevants d'aquesta nova

etapa en la jurisprudència del Tribunal, en els quals és realitza una

detallada anàlisi de les diferents situacions a què eren sotmesos els

interns, incorporant a més a més una valoració sobre els motius que

justifiquen l'aplicació del RÈGIM d'Aïllament.

Aquests,  en  ser  considerats  "delinqüents  perillosos"  van  ser

sotmesos  a  un  règim d'aïllament  que  implicava  la  impossibilitat  de

visites familiars i de fer activitats. Fins i tot les demandes dels interns

de realitzar alguna activitat esportiva o recreativa, de les previstes per

a la resta d'interns, o tenir un company de cel·la havien estat totes

rebutjades. Els efectes psicològics es veien agreujats per les mesures

1Resolt el 17 d’abril de 2012. Disponible en http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?
library=ECHR&id=003-3917185-4525877&filename=Two%20chamber%20judgments%20v.%20Poland
%2017.04.12.pdf Consultat per darrera vegada el 29 de febrer de 2016.
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quotidianes de seguretat, com emmanillar en sortir de la cel·la o els

controls corporals intrusius.

Novament el  Tribunal pren les recomanacions del  CPT, aquesta

vegada  sobre  Polònia  el  2009,  incidint  en  el  fet  que  “la  manca

d'estimulació  i  contacte  humà”,  excepte  per  caminades  diàries  que

normalment  es  fan  individualment  i  en  una  àrea  segregada,

“impedeixen contrarestar l'efecte de l'aïllament”. A més, pel que fa a la

utilització  d'esposes  o  controls  corporals  diaris,  el  tribunal  va

considerar que “aquests agreujaments de manera rutinària i sense dir

cap motiu no semblen necessaris per a la seguretat de la presó. Que

s'han  d'aplicar  en  funció  d'una  avaluació  del  risc,  però  no  com  a

pràctica sistemàtica i rutinària2.

Pel  que  fa  a  les  visites  de  familiars,  el  Tribunal  accepta  que,

justificadament,  es  puguin  efectuar  algunes  restriccions  al  contacte

directe, però, no una impossibilitat absoluta o la restricció extrema del

nombre de visites. En aquest sentit, va entendre que “la impossibilitat

de mantenir contacte amb els seus familiars implica una privació del

dret a la vida privada i familiar”, constituint de per si un tracte inhumà

i degradant. Així mateix es va considerar violat el dret a la privacitat

“per  haver-ne  censurat  -el  que  implica  la  seva  lectura-  nombrosa

correspondència”.

Pel que fa a l'aplicació del règim especial, el Tribunal conclou que,

“si  bé hi ha mesures que poden justificar l'inici  de la detenció,  per

haver comès l'intern un delicte perillós, no és raonable per part de les

autoritats  considerar  que  per  a  garantir  la  seguretat  de  la  presó

s'apliquin controls intrusius i  es supervisi de manera permanent els

moviments , restringint les seves comunicacions amb el món exterior i

segregant-lo de la relació amb els altres interns”. Pel que “no es pot

acceptar que l'aplicació d'un rang de mesures aplicades contínuament i

2 Sobre l'ús d'esposes veure també Karavelov v. Bulgaria -Judgment 20.1.2011.
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indiscriminadament per classificar-lo com a "detingut perillós" i que va

durar quatre anys sigui compatible amb l'article 3 de la Convenció”.

El  mateix  any,  el  Tribunal  també va condemnar a  Turquia per

haver  sotmès  a  règim  d'aïllament  a  una  persona  que  havia  estat

assetjada dins el centre penitenciari per la seva condició d'homosexual

i, per tant, la mesura que va durar 8 mesos, es va justificar per la seva

pròpia seguretat personal. En aquest cas, el Tribunal va entendre que

aquesta situació havia causat sofriment físic i mental al detingut, el

que constituïa un tracte inhumà i degradant.

Posteriorment, Turquia va resultar condemnada en el cas Öcalan,

qui  era  el  fundador  del  Partit  Kurd  dels  Treballadors,  organització

il·legal a Turquia. En aquest cas el tribunal va entendre que constituïa

una violació a l'article 3 la restricció de les comunicacions, així com el

manteniment en situació d'aïllament social amb impossibilitat de tenir

contacte ni amb el seu advocat ni amb la seva família, que encara no

estava així imposada era la conseqüència d'estar el centre penitenciari

en una illa, el que dificultava el seu accés, reiterant en aquest cas les

consideracions fetes en Piechowicz3.

En el cas resolt més recentment, al febrer de 2016,  Swiderski

vs. Polònia 4, també es condemna per violació de l'article 3 CEDH i

s'aprofundeix  en  els  fonaments  per  a  l'aplicació  de  l'aïllament.

Swiderski estava detingut per estar condemnat a 25 anys de presó per

assassinat. El classifiquen com a "detingut perillós" per un intent de

fugida en un trasllat i el delicte pel qual estava pres. El règim al qual

estava  sotmès implicava  revisions  corporals  diàries  i  supervisió  per

circuit tancat de vídeo vigilància, a més la supervisió directa de dos
3 En Manolov vs Bulgària del 4 febrer 2015 també va ser tractat altre cas amb similars conclusions a les
de Piechowicz. Disponible en  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147671  . Consultat per darrera vegada
el 29 de febrer de 2016.
4 Resolt  el  16  de  febrer  de  2016.  Disponible  en  http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2016/178.html.
Consultat per darrera vegada el 3 de març de 2016.
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guàrdies cada vegada que sortia de la cel·la. Tenia accés a biblioteca,

ràdio  i  premsa,  a  un  espai  de  recreació  amb  equipament  per  a

activitats  esportives  i  participava  d'un  programa  de  reinserció.  El

tribunal torna a marcar que l'aïllament en aquest cas no va ser total

però  reitera  les  conclusions  de  Piechowicz  sobre  les  mesures

excessives de seguretat.

El  Tribunal  crida  l'atenció  sobre  les  circumstàncies  d'estar

condemnat per un delicte perillós, i intent de fugida poden justificar la

imposició del règim especial durant un temps però no per perpetuar-lo.

D'altra banda qüestiona que es va mantenir la classificació simplement

per  considerar  “la  seva  rehabilitació  com "moderada"  o  "negativa"

convertint-se el procés de revisió de l'aplicació del règim especial en

una  pura  formalitat,  limitant-se  a  indicar  únicament  quin  era  el

progrés del comportament de l'intern”.

1.4.  Recomanacions de diferents organismes internacionals

Diversos  organismes  internacionals  han  mostrat  la  seva

preocupació  sobre  els  règims  de  vida  penitenciària  que  suposen

aïllament per a les persones. 

1.4.1. Recomanacions  del  Comitè  contra  la  Tortura  de  les

Nacions Unides (CAT) 

El CAT ha instat a l'Estat Espanyol en diverses ocasions a abolir o

reduir al màxim possible els períodes d'aïllament aplicats als interns,

així com una millora de les condicions de vida d'aquest règim.

En el seu informe de conclusions finals sobre l'Estat Espanyol de

l'any 20025,  el CAT remarca, en l'apartat 11/d, la seva preocupació

5CAT/C/CR/29/3 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCR
%2f29%2f3&Lang=en
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sobre  les  condicions  de  vida  dels  interns  reclosos  en  regiment

d'aïllament  com  el  FIES  (Equivalent  al  DERT  a  l'Estat  Espanyol)6

expressant que "semblés que les condicions materials d'exclusió que

pateixen  aquests  interns  estarien  en  contradicció  amb  mètodes  de

tractament penitenciari  Dirigides a la seva readaptació i  es  podrien

considerar un tracte prohibit per l'article 16 de la Convenció".

Posteriorment, en les observacions finals del Sisè Informe Periòdic

sobre Espanya, de maig de 2015, el CAT reitera en l'apartat 17, que

"una aplicació excessiva del règim d'aïllament constitueix un tracte o

pena  cruel,  inhumana  o  degradant,  i  fins  i  tot,  tortura  en  alguns

casos”7. Recorda a l'Estat Espanyol que un període d'aïllament superior

a 15 dies està absolutament prohibit, i que aquesta mesura només pot

ser contemplada com a última instància i amb una supervisió i control

judicial estrictes.

1.4.2. Recomanacions del Comitè Europeu per a la Prevenció de

la Tortura (CPT)

Així mateix el CPT en el seu informe al Govern Espanyol sobre la

visita a Espanya realitzada el 2011, en l'apartat 75 recorda que “El

règim d'aïllament pot repercutir molt negativament en la salut mental,

6 Els Fitxers d'Interns d'Especial Seguiment (FIES) fan referència a una circular, la Instrucció 21/96 de
Normes de seguretat, control i prevenció relatives a interns molt conflictius i / o inadaptats , el primer
Apartat  de la  qual  va ser  Declarat  nul  per  la Secció 5a de la  Sala del  Contencios-Administratiu del
Tribunal Suprem (TS), el dia 17 de març de 2009. No obstant aixó, Abans que el TS dictés sentència al
respecte ,  la  Direcció General  d'Institucions Penitenciaries  va emetre una nova instrucció,  la 6/2006,
coneguda  com a  Protocol  d'actuació  en  matèria  de  seguretat.  En  els  apartats  2  i  3  d'aquesta  nova
Instrucció és repeteix de manera quasi literal el primer apartat de la Instrucció 21/96, el qual seria derogat
paper TS posteriorment. Aixi, doncs, tot i la sentència del TS i su implementació per part de l'executiu a
través del Real Decret 419/2011, de 25 de març, pel que es modifica el Reglament Penitenciari, aprovat
pel Real Decret 190/1996, de 9 de febrer, La realitat penitenciària en matèria d'aïllament Segueix vaig
sentir practicament la mateixa. La classificació especial dels interns per aspectes que fan referència a la
seva perillositat i risc potencial segueixen existint, comportant règims de vida diferenciats per a aquests
interns. Aquest fet contradiu els mandats establerts a la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica General
Penitenciària (LOGP). De fet, aquestes circulars anirien en contra del principi de legalitat, donat que la
LOGP  és  l'única  normativa  amb  Competència  per  a  regular  el  RÈGIM  de  vida  dels  interns. 

7CAT/C/ESP/CO/6
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/108/26/PDF/G1510826.pdf?OpenElement
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física i en el benestar social dels afectats per la mesura. [...] Aquesta

sanció hauria d'imposar només en casos excepcionals,  com a últim

recurs i durant el menor termini de temps possible. [...] Un període de

42  dies  consecutius  en  règim  d'aïllament  constitueix  un  càstig

absolutament excessiu.  El  Comitè recomana l'adopció immediata de

mesures per garantir que cap reclús sigui posat en règim d'aïllament

durant més de 14 dies.  En el  cas de [...] comissió de dues o més

infraccions, s'hauria de preveure la interrupció de l'aïllament durant un

temps en complir els 14 dies.”8

En  referència  específica  al  DRET,  el  CPT  insta  a  crear  règims

específics per als interns, per tal de que puguin tenir unes condicions

de vida adequades, puguin accedir a activitats laborals i formatives,

entre d'altres. A més insta el Estat Espanyol a millorar els canals de

comunicació amb els interns del DERT, els quals no tenen accés per

escrit  a l'argumentació del  centre penitenciari  que justifiqui  la  seva

entrada en aquest règim especial.

El CPT torna a insistir en la qüestió anteriorment plantejada de no

allargar més de 14 dies seguits el règim d'aïllament per als interns,

interpel·lant directament a les autoritats catalans pel que fa al DERT.

En l'apartat  149 de l'informe també es recomana “reduir  el  màxim

possible  el  període  d'aïllament,  com  a  forma  de  càstig,  per  faltes

disciplinàries concretes.”9

També es fa referència, en l'informe, a l'aïllament en els centres

de  joves.  Els  menors  no  poden  estar  més  de  7  dies  en  període

d'aïllament continuat, sanció que el CPT ja considera elevada. Així, el

Comitè  expressa la  seva preocupació  al  respecte  per  testimonis  de

joves que haurien estat 21 dies en aïllament, amb només un dia de

8 CPT/Inf (2013) 6 http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
9 CPT/Inf (2013) 6 http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
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descanso entre els períodes de 7 dies reglamentaris i  recorda a les

institucions catalans que aquest tractament compromet la integritat

física i psíquica de els menors.10

A  continuació  s’adjunta  informació  sobre  l’informe  realitzat  el

2011 pel CPT11, en el qual es fa al·lusió directa a la situació de les

presons i els centres de menors de Catalunya. En aquest es recullen

les  conclusions  del  CPT  sobre  el  règim  d'aïllament  del  DERT,  les

mesures de contenció, la incomunicació i els maltractaments.

Informe  del  CPT  del  2011:  Centres  penitenciaris  i  de

menors en Catalunya12 

118. La delegació del CPT va realitzar una visita de seguiment en

els centres penitenciaris de Brians 1, la Model i va visitar per primera

vegada la presó Lledoners -l'establiment per a joves a Quatre Camins

(Joves)-.  La  delegació  es  va  centrar  sobretot  en  les  unitats

disciplinàries i en les zones de règim especial (en endavant DERT), en

les quals es troben els presos considerats "perillosos" o "inadequats"

per a la vida a la presó, així com en la qüestió de la immobilització en

les presons.

119. La presó de Brians 1 ha estat descrita en l’informe relatiu a

la visita de 2007106 i en el  moment de la visita de 2011 acollia a

1.212 homes y 330 dones (ara en dues unitats diferents) enfront d'una

capacitat màxima oficial de 1.220 homes i 350 dones. A més a més,

en el propi centre existia una unitat psiquiàtrica que comptava amb 67

llits per a totes les presons de Catalunya. 

10 CPT/Inf (2013) 6 http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
11 CPT/Inf (2013) 6 http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
12 Es manté la numeració textual de l'Informe del CPT per tal de permetre la seva accessible 
comprovació.
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La presó de Joves, ubicada al costat del Centre Penitenciari de

Quatre Camins a prop del poble de Granollers va obrir al novembre de

2008 i acull penats i persones en situació de presó preventiva d'edats

compreses entre 18 i  23 anys. L'establiment comptava amb quatre

mòduls i en el moment de la visita allotjava 372 presos enfront d'una

capacitat màxima de 450 interns.

El Centre de Lledoners, a prop de Manresa, en la regió central

de Catalunya, va obrir el 2008 i allotja a penats adults. L'establiment

conté vuit mòduls, però a causa de la manca de personal el mòdul 3 es

trobava només parcialment operatiu i el número 8 estava tancat. El

centre  té  una  capacitat  òptima  de  750  persones  (i  una  capacitat

màxima de  1  000)  allotjava  en  aquell  moment  a  735  reclusos.  La

presó acollia un elevat nombre d'estrangers (aproximadament el 55%

de la població presa), la majoria dels quals tenien pocs o nuls vincles

familiars a Catalunya.

El  Centre Penitenciari La Modelo, també conegut a Barcelona

com la presó per a homes, segueix sent la principal presó a Catalunya.

Ha estat descrita en l'informe de 2007107, i en el moment de la visita

de 2011 seguia patint greus problemes de superpoblació, a l'allotjar

1,850 presos enfront d'una capacitat oficial per a 1.100 persones.

A) Maltractaments 

120. En les quatre presons visitades, la delegació rep denúncies

de presos per maltractaments físics per part d'alguns funcionaris. Les

acusacions es referien principalment a cops de puny i puntades de peu

al cos i, en molts casos, es produïa durant el trasllat dels presos a

l'establiment DERT o durant la seva estada en aquestes unitats.
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En  particular,  a  la  presó  La  Model,  es  van  recollir  nombroses

acusacions contra funcionaris de presons que suposadament haurien

clavat bufetades, cops de puny, puntades de peu i haurien ordenat

agenollar als reclusos a les unitats de règim especial (Galeria N. 6):

Un pres acusa dos funcionaris d'haver entrat a la seva cel·la a la

Galeria  N.  3  i  segons  el  pres,  un  d'ells  li  hauria  insultat  i  tret

violentament del llit (llit superior d'una llitera triple). Suposadament va

ser portat a la Galeria N. 6 i mentrestant pujava les escales fins a la

segona planta va referir haver estat colpejat a la part dreta de la cara,

a l'estómac i tirat a terra. Va dir que va agafar un tros dels vidres

trencats de les seves ulleres, que els funcionaris li havien tirat, i que

es va tallar al braç com a mesura preventiva per aturar la pallissa. Va

dir que va ensenyar les seves lesions al metge però que aquest no li va

fer  un  reconeixement  adequat  ni  va  prendre  nota  de  les  seves

acusacions ja que els funcionaris de presons hi eren presents i feien

observacions provocatives.

Un altre pres a la Galeria N. 6 declara que una setmana abans de

la  visita  de  la  delegació,  després  d'haver  demanat  tabac,  tres

funcionaris de presons van entrar a la seva cel·la, es van posar els

guants negres, li van pegar, li van clavar cops de puny i el van copejar

la cap contra la paret. Posteriorment va ser reconegut per un metge,

però el reconeixement va tenir lloc en presència dels funcionaris i el

pres no va formular cap acusació.  En el  moment de la visita de la

delegació, el pres tenia la part inferior de l'ull dret inflada i groguenca.

Un  tercer  intern  afirma  que,  suposadament,  un  funcionari  de

presons  en  concret  (contra  el  qual  s'havien  rebut  nombroses

acusacions  de  maltractaments)  li  havia  bufetejat  la  cara  i  li  havia

propinat puntades de peu a l'engonal després que el pres protestés

perquè el funcionari havia arrencat la foto de la dona de la paret de la
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cel·la. El penat va dir que temia represàlies i per aquesta raó no va

presentar cap queixa.

121.  Després  de  la  visita  de  2011,  el  CPT  rep  notícia  de

presumptes  maltractaments  contra  un  pres  del  DERT  del  Centre

penitenciari  de  Lledoners.  El  pres  va  declarar  que,  després  d'un

altercat amb un funcionari a les 10 del matí del  5 de setembre de

2011, diversos altres funcionaris de presons van entrar a la seva cel·la

i li van propinar cops de puny, puntades de peu i li van donar cops

amb els genolls a la cara i al pit. Després d'això el van emmanillar i el

van portar a una cel·la d'aïllament provisional on va ser lligat a un llit

fins a les 6 de la tarda, moment en què va ser traslladat a l'Hospital

Sant Joan de Vilatorrada, a causa del sagnat persistent des de l'oïda

dreta i les evidents dificultats respiratòries. L'informe mèdic elaborat a

l'hospital va recollir les següents lesions: "contusió al voltant de l'oïda

dreta; laceració de l'orella dreta; contusió del canell dret; fractura de

la novena i de la desena costella ", declarant que l'oïda dreta havia de

ser objecte d'examen per part d'un metge especialista. Aparentment

s'ha obert una investigació per aclarir  els fets.  El CPT voldria rebre

informació sobre els resultats de la recerca en aquest cas de suposats

maltractaments.

122. És absolutament fonamental que el Departament de Justícia

Català,  el  Servei  d'Institucions  Penitenciàries  i  els  directors  de  les

presons  donin  un  clar  missatge  de  rebuig  cap  als  maltractaments

contra  els  reclusos,  evidenciant  que  aquestes  conductes  seran

durament castigades.  A la llum de la informació recollida durant  la

visita de 2011, les autoritats hauran d'establir mesures per garantir

que tots els funcionaris i responsables de presons entenguin per què

els  maltractaments  constitueixen  una  conducta  inacceptable  i  no

professional i que tinguin clar que tot suposat cas de maltractaments
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serà  objecte  d'una  exhaustiva  investigació.  En  cas  de  resultar

provades,  aquestes  conductes  mereixen  la  imposició  de  severes

sancions legals.

El CPT torna a recomanar a les autoritats catalanes que deixin clar

a tot el  personal de presó que qualsevol forma de maltractaments,

inclosos els abusos verbals, no serà acceptada i serà objecte de dures

sancions.  Més concretament,  els  funcionaris  de presons han de ser

plenament  conscients  que  no  s'ha  d'emprar  més  força  que  la

estrictament necessària per reduir els reclusos violents i/o reluctants a

complir les ordres i que, un cop posats sota control, no hi ha raó que

se'ls  pegui.  Des  d'aquesta  perspectiva,  les  autoritats  haurien

d'assegurar  que  tots  els  funcionaris  de  presons  rebin  formació  en

tècniques de control i immobilització reglamentades.

123. La informació recollida durant la visita indica que no sempre

els reclusos contra els quals s'havia emprat la força eren sotmesos a

reconeixement mèdic i, que en els casos en què això passava, tampoc

es  realitzava  un  examen  mèdic  complet  ni  es  registraven  amb  la

deguda diligència les lesions detectades (acusacions no degudament

anotades i  lesions observades no descrites  en detall).  El  CPT ha ja

aclarit  quina és la seva postura en relació amb aquesta qüestió en

l'informe relatiu a la visita de 2007. Les autoritats haurien d'adoptar

les  mesures  necessàries  per  assegurar  que  els  metges  rebin  una

adequada formació  per  a  l'exercici  d'aquestes  tasques  específiques.

Així mateix, és important recordar que tot reconeixement mèdic hauria

de ser dut a terme sense ser escortat -tret que el metge en qüestió

requereixi  el  contrari  en  casos  determinats-  i  lluny  de  la  vista  del

personal no sanitari.
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El CPT torna a recomanar l'adopció de mesures per garantir que

els  reconeixements  mèdics  es  realitzin  de  conformitat  amb  les

exigències posades de manifest pel Comitè.

b)Mitjans de contenció 

124. En l'informe relatiu a la visita de 2007, el CPT va expressar

gran  preocupació  en  relació  amb  l'ús  de  la  fixació  en  els  centres

penitenciaris de Catalunya. Lamentablement, a la llum dels resultats

de la visita de 2011, els temors del Comitè persisteixen en relació amb

els motius que justifiquen el recurs a la immobilització, la seva durada,

els  mètodes  utilitzats,  la  manca  de  supervisió  i  de  constància

adequada de la mesura.

Els casos que s'exposen a continuació són una mostra dels relats

dels reclusos amb els quals es va entrevistar el CPT i que es van veure

sotmesos a l'aplicació de mitjans de contenció en els mesos anteriors a

la visita del Comitè.

La delegació va trobar a la presó Brians 1 a una dona que havia estat

immobilitzada al llit al DERT per a recluses durant 28 hores i 39 minuts de

forma continuada, des de les 18:05 hores del 21 d'abril fins les 10:45 del 22

d'abril. La interna va declarar que la van portar a la cel·la N. 4 del DERT, que

no tenia càmera de vigilància de circuit tancat, va ser despullada i registrada.

La reclusa va dir que un dels tres funcionaris la va pegar perquè no hi havia

col·locat els vestits al lloc correcte; després d'això, li van dir que la ficarien

en una cel·la de càstig i va oposar resistència. La hi van portar a una cel·la

d'aïllament provisional i va ser col·locada cap per avall, lligada pels canells i

el maluc als costats d'un llit amb tires de tela. Va declarar que estava en

roba interior i que no es van facilitar llençols fins al matí següent. D'acord

amb les dades incloses en el registre, va ser reconeguda per un metge cinc

minuts després de ser immobilitzada i després una vegada més, a sol·licitud

de la mateixa, unes dues hores més tard, ja que la posició li estava causant

dolor a la " musculatura paravertebral cervical "; se li  va subministrar un
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analgèsic antiinflamatori. El doctor va deixar també constància d'una lesió de

2 cm al voltant del genoll esquerre i un hematoma a la dreta. Se li va manar

repòs (!) i una crema. Després de la qual cosa no hi ha constància que s'hagi

practicat un altre reconeixement mèdic. Sempre d'acord amb el registre, el

jutge  de  vigilància  penitenciària  va  ser  informat  de  la  durada  de  la

immobilització i de la mesura d'aïllament provisional només el 27 d'abril de

2011  (és  a  dir,  diversos  dies  després  de  l'acabament  de  la  mesura  de

fixació).

Una altra dona a la presó de Brians 1 va declarar que després d'una

baralla amb una altra reclusa (ndt: la traductora dedueix que es tracta d'una

altra dona a l'estar els presos separats per sexe), va ser bufetejada a la cara

per un funcionari  i  a més a més la van despullar i  van registrar.  La van

escortar  fins  a  la  cel·la  d'aïllament  provisional,  on  es  va  estirar

voluntàriament  per  a  ser  immobilitzada.  Va  declarar  que  no  se  li  va

proporcionar  res  ni  de  menjar  ni  de  beure  i  va  haver  de  orinar  en  un

recipient. També va afirmar que després d'haver estat reconeguda per un

facultatiu li van tornar a lligar canells i maluc encara més fort i que a més a

més, a causa del seu asma, va tenir dificultats respiratòries.

Un reclús a la presó de Brians 1 va declarar que el 4 de maig de 2011,

en ser instal·lat en el Mòdul 2, va dir al funcionari que podia tornar a la seva

cel·la sense necessitat d'ajuda. Suposadament el funcionari li va contestar:

"Et penses que ets molt dur? Aquí som nosaltres qui donem les ordres! "I,

juntament amb altres tres funcionaris, el va empènyer contra la paret de la

cel·la i li va donar puntades de peu i cops de puny al cap i a l'esquena. Se'l

van emportar a DERT, on el van immobilitzar, cap per avall, i el van deixar

lligat pels canells i el maluc als costats d'un llit amb tires de tela durant sis

hores.  Va  declarar  que  en  un  moment  li  van  deslligar  els  canells  per

permetre-l’hi beure i menjar, també per orinar en una galleda; en acabar, li

van tornar a lligar els canells.

A la presó de Lledoners, un pres que havia estat enviat al DERT

va declarar que havia premut diverses vegades el  botó de trucada,

encara que li havien dit que no ho fes, perquè tenia gana. I, per això,

va ser immobilitzat cap per avall i el van deixar lligat pels canells i el
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maluc als costats d'un llit amb tires de tela des de les 9 del matí fins a

les 7 de la tarda. En una ocasió li van deslligar un dels canells perquè

pogués menjar, però com els funcionaris no el van voler alliberar-li

també l'altra, es va negar a menjar.  Durant el temps que va estar

immobilitzat el reclús va ser reconegut pel  metge dues vegades; la

segona  vegada  va  ser  al  voltant  de  tres  hores  abans  que  li

deslliguessin. El reclús va afirmar que en cap moment es va informar

dels motius que havien determinat la seva immobilització, que a més

havia estat  tranquil  durant tot  el  dia i  que en cap moment s'havia

mostrat agressiu.

Un intern de la presó de Joves declara que un mes abans de la

visita de la delegació s'havia embrancat en una baralla amb un altre

reclús i que li havien portat al DERT i col·locat en una cel·la, on havia

estat  immobilitzat,  cap  per  avall,  durant  dues  hores,  tot  i  estar

tranquil. Després d'una hora, li van deslligar i se li va permetre fumar

una cigarreta i anar al lavabo abans de tornar-li a lligar durant una

hora més.

Un dels reclusos amb els quals la delegació es va entrevistar a la

presó La Model va declarar que quan es trobava al Centre penitenciari

de  Quatre  Camins  va  tenir  un  altercat  amb  alguns  funcionaris  de

presons  i  va  ser  confinat  en  una  cel·la  d'aïllament  al  DERT.

Posteriorment, el pres s'havia negat a prendre la seva medicació i va

intentar trencar el mobiliari de la cel·la; llavors se li va immobilitzar al

llit. D'acord amb l'expedient, el reclús va ser deslligat poc després i el

van portar a la infermeria perquè l’examinessin les ferides provocades

en trencar els mobles de la cel·la. El doctor va deixar constància de la

presència de nombroses lesions autoinfligides a l'avantbraç esquerre i

d'una possible fractura del  cinquè metacarp de la mà esquerra.  No

obstant això, li van tornar a portar al DERT i se li va immobilitzar una

altra vegada lligat al llit. L'expedient oficial recull que la immobilització

es va estendre des de les 21:30 fins a les 22:40 hores, moment en
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què  es  va  deslligar  al  reclús  en  presència  d'un  metge  per  al  seu

posterior  trasllat  a  l'hospital.  Al  reclús  en  qüestió  se  l'havien

diagnosticat  prèviament  trastorns  mentals  greus  (esquizofrènia,

desdoblament  de  la  personalitat,  ansietat),  així  com problemes  de

conducta.  No  obstant  això,  va  ser  sotmès  a  immobilització  en  un

entorn “no-metge” quan ja no hi era alterat i sabent que podia patir

una possible fractura d'un os.

125. Poc després de la visita de 2007, la Secretaria de Serveis

Penitenciaris,  Rehabilitació  i  Justícia  Juvenil  del  Departament  de

Justícia de la Generalitat de Catalunya va dictar una versió modificada

de la Circular 2/2007 que abordava alguns dels motius de preocupació

indicats per la delegació del CPT , com ara l'abolició de l'ús d'esposes

de metall  a  favor  de tires  de tela  per  immobilitzar  als  presos  i  de

l'ocupació  de  l'anomenada  posició  "superman".  No  obstant  això,  la

Circular no abordava tots els problemes manifestats i, en particular, en

relació amb els motius que justificarien el recurs a la immobilització, la

seva durada i control. En conseqüència, en el seu informe relatiu a la

visita realitzada el 2007, el CPT va convidar a adoptar un enfocament

ampli  sobre  els  motius  que  podrien  justificar  el  recurs  a  aquesta

mesura  i  va  establir  uns  principis  i  garanties  mínimes  que  serien

d'aplicació  en  totes  les  presons  que  fessin  ús  dels  mitjans  de

immobilització. No obstant això, aquest enfocament global no ha estat

plenament adoptat per les autoritats catalanes.

126. En el moment de la visita de 2011, la normativa en matèria

d'institucions penitenciàries a Catalunya establia clarament que només

es podria recórrer a la immobilització com a últim recurs, en absència

d'altres  mitjans  per  assolir  l'objectiu  desitjat.  En  aquest  sentit,  les

autoritats  catalanes van manifestar  que l'any 2010 s'havien produït
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només 384 immobilitzacions en relació amb una població carcerària

mitjana d'uns 10.500 reclusos.

No  obstant  això,  l'examen  de  nombrosos  casos  a  les  presons

visitades va posar clarament de manifest que no s'havien valorat amb

anterioritat altres opcions abans de recórrer a la immobilització. En la

majoria dels casos, la immobilització es va produir en el context d'una

infracció  disciplinària,  tal  com  es  desprèn  de  la  documentació  que

consta en els expedients -sovint com a conseqüència d'abusos verbals

per part dels reclusos o d'un altercat amb un funcionari de presons. A

més  a  més,  molts  interns  van  declarar  davant  la  delegació  que

s'havien tombat voluntàriament al llit per a ser lligats, una acció que

demostra per si mateixa que la mesura era innecessària. Així mateix,

la immobilització es mantenia fins i  tot una vegada que la raó que

l'havia justificat ja no subsistia i la persona en qüestió s'havia calmat.

En relació amb almenys alguns dels casos estudiats per la delegació,

l'única conclusió a la qual es podia arribar era que la immobilització

s'havia  emprat  com a  càstig  cap  al  reclús.  Tal  enfocament  resulta

totalment inacceptable.

127. Així mateix, el control de la immobilització de les persones

segueix sent inadequat. La supervisió es limita al fet que un funcionari

de presons vigili al reclús cada hora o cada dues hores, bé a través de

la porta o a través d'una càmera de circuit tancat (com per exemple en

els  DERT  de  Joves  i  Lledoners).  Atès  que  els  reclusos  es  troben

normalment lligats amb els peus cap a la porta i que els funcionaris

poques vegades entren a la cel·la, no hi havia cap tipus d'interacció

positiva entre el funcionari i l'intern sotmès a immobilització. Cal així

mateix destacar que no es va explicar per què en els centres per a

reclusos  amb trastorns  mentals  (i  als  hospitals)  s'immobilitza  a  les

persones en posició supina (cap per amunt), mentre que en els centres
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disciplinaris  i  en les unitats de règim especial  es immobilitzaven en

decúbit pron (cap per avall).

En relació amb el  control  mèdic,  es  van posar de manifest  els

mateixos problemes expressats en 2007. Es comunicava sempre a un

metge de la  presó l'adopció de la  mesura d'immobilització,  però  la

supervisió era, en el millor dels casos, ràpida. El personal mèdic no

prestava molta atenció al reclús sotmès a immobilització, tan sols per

veure si estava alterat o tranquil. Tampoc semblaven tenir objeccions

quan es immobilitzava a reclusos amb tendències suïcides o trastorns

psiquiàtrics  en  entorns  no  mèdics.  És  més,  els  informes  mèdics

referents a persones sotmeses a aquesta mesura eren concisos.

Cal també ressenyar que ni el director de la presó ni el jutge de

vigilància  penitenciària  tenien  un  paper  actiu  en  supervisió  de  les

immobilitzacions. En molts casos, es comunica al jutge de vigilància

que  s'ha  realitzat  una  immobilització  una  vegada  que  aquesta  ha

conclòs o fins i  tot diversos dies després. Tampoc es realitzava cap

tipus de seguiment per part del director o el jutge de vigilància per

determinar  si  la  mesura  havia  estat  necessària,  proporcionada o  si

havia estat adoptada respectant la dignitat del reclús.

128.  Les  autoritats  catalanes  haurien de revisar  urgentment  la

seva postura actual respecte a les causes justificatives d'una mesura

d'immobilització a les presons i establir regles estrictes per a la seva

aplicació, basades en els principis i estàndards mínims marcats pel CPT

en el paràgraf 91 de l'informe relatiu a la visita de 2007. En particular,

les següents qüestions haurien de ser objecte de revisió:

En  relació  amb  la  correcta  utilització,  la  immobilització  haurà

d'emprar exclusivament com a últim recurs per evitar el risc que el

reclús es provoqui lesions o faci mal a tercers i  només quan altres
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opcions vàlides no hagin aconseguit el resultat esperat en relació amb

l'evitació d'aquests perills; aquesta mesura mai hauria d'emprar com a

càstig o com a compensació davant la insuficiència de personal format;

només s’hauria d'emprar en un entorn mèdic (per exemple, al centre

de salut d'una presó).

Tot  recurs  a  la  immobilització  hauria  de  ser  sempre  ordenat

expressament per un metge o comunicat de forma immediata a un

facultatiu.

 La posició no hauria ser dolorosa per al reclús. 

 La  duració de  la  immobilització  hauria  de  ser  la  més  curta

possible (normalment minuts, no hores). L'extensió excepcional

de  la  mesura  hauria  d'assegurar  un  posterior  reconeixement

mèdic del reclús. La immobilització durant dies no té justificació i

es considerarà una conducta constitutiva de maltractaments.

 Cada  cas  d’immobilització  d’un  pres  haurà  de  constar  en  un

registre  específic  establert  a  l'efecte,  a  més  de  a  l'expedient

personal  de  cada  intern  (i  en  el  registre  del  centre).  Les

anotacions en el registre d'incloure les hores de començament i

acabament de la mesura, els motius de la seva adopció, el nom

del metge que va ordenar la seva adopció o la va autoritzar i

l'enumeració de les lesions sofertes per la persona o tercers. Això

facilitaria enormement tant la gestió d'aquestes incidències com

qualsevol irregularitat en la durada de les mateixes.

 Les  persones  sotmeses  a  immobilització  haurien  de  ser

informades en detall de les raons de l'adopció de la mesura.

 Els  responsables  de  l’establiment  hauria  de  tenir  directrius

formals  el·laborades  per  escrit,  en què es  detallen els  criteris

anteriorment indicats per a tot el personal implicat en l'aplicació

d'aquestes mesures.
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 En  quant  a  la  supervisió de  les  persones  sotmeses  a

immobilització, s'hauria de controlar contínuament i directament

l'estat  mental  i  físic  del  subjecte  per  part  d'un  membre  del

personal  mèdic.  Aquest  control  inclouria  l'administració  d'un

registre  per  escrit.  A  més  a  més,  el  reclús  hauria  de  tenir

l'oportunitat de parlar de la seva experiència durant i, en tot cas,

després de la finalització de la immobilització.

El Comitè torna a recomanar a les autoritats catalanes l'adopció

de  mesures  per  garantir  l'aplicació  de  tots  els  principis  i  garanties

mínimes  abans  indicats  a  les  presons  en  els  que  es  recorri  a  la

immobilització de presos.

129. Així mateix, a les presons de Joves, Lledoners i La Model, la

delegació del CPT es va entrevistar amb nombrosos reclusos als quals,

durant la immobilització, se'ls va subministrar medicaments mitjançant

injeccions  intramusculars  (Les  substàncies  injectades  eren  una  o

diverses de les següents: Akineton , Diazepam, Diclofenac, "FRINOVA",

Haloperidol i "Sinequan"), sense intentar demanar el seu consentiment

ni explicar la finalitat de la medicació. Molts es van queixar que havia

declarat  expressament  la  seva  voluntat  de  no  rebre  injeccions.  Tal

conducta podria ser considerada com un tracte degradant.

El CPT recomana que s'acabi amb la pràctica habitual de medicar

forçosament als presos sotmesos a immobilització. Només en casos

excepcionals, quan la salut del reclús estigui en greu perill,  hauria

d'adoptar aquesta mesura com a part d'una política més general  i

acuradament  emprada  política  de  contenció,  incorporant  les

necessàries garanties. En tot cas, l'intern ha de ser informat de la

finalitat i dels efectes de la medicació.

c)  Reclusos subjectes a règims especials
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Els  interns  als  quals  es  podria  situar  en  unitats  per  a  règims

especials que la delegació va visitar, eren aquells que complien una

sanció disciplinària, els que es trobaven en aïllament provisional (A/P)

després d'algun incident, els que esperaven una decisió respecte a

una sanció disciplinària, aquells que es trobaven sota protecció114 i

aquells que havien tornat a ser classificats en primer grau (és a dir,

aquells subjectes considerats "perillosos" o "que no s'adaptaven a un

règim carcerari ordinari", tal com es defineix en l'art. 10 de la Llei

Orgànica General Penitenciària).

Les  condicions  materials  en  les  unitats  especials  de  Brians  1

(Homes i  dones) i  a  la  presó Model  segueixen sent  bàsicament les

mateixes que les  que es van descriure en l'informe de la visita  de

2007. Al centre Brians 1 eren adequades però  les cel·les a la presó

Model estaven brutes i en un estat lamentable. 

El DERT (creat per a un fi determinat) al Centre Penitenciari de

Joves, consistia en quatre ales d'un únic pis destinades a l'allotjament,

comptant  cadascuna  amb  vuit  cel·les  individuals.  Tres  d'aquestes

cel·les s'utilitzaven per a l'aïllament, el que significava que la capacitat

de la unitat era de 29 i el dia de la visita hi havia 15 interns. Les cel·les

tenien una mida acceptable (12m2) i comptaven en el seu interior amb

un bany, una taula i llit tot fixat per a no poder ser mogudes, una

prestatgeria i una cadira. La ventilació i la il·luminació eren suficients i

l'accés a llum natural adequat. En la unitat també hi havia diverses

sales per a visites de convivència i reunions, i també un gimnàs. A

l'exterior de cada ala es trobava un pati per fer exercici a l'aire lliure.

118 Un intern que anteriorment  hagués estat  sotmès al  règim

establert en l'art. 93 no hauria de passar pel període inicial de 15 dies

en passar a un règim que estableix l'art. 94.
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El  DERT  al  centre  Lledoners,  s'havia  construït  també

expressament  i  consistia  en  5  ales  d'un  únic  pis  destinades  a

l'allotjament  comptant  cadascuna d'elles  amb 36 cel·les  individuals.

Cinc d'aquestes cel·les s'utilitzaven per a l'aïllament. El dia de la visita

es trobaven allotjats en ell 24 interns. La distribució i elements de les

cel·les eren similars als observats a la presó de Joves i el DERT també

comptava amb patis per fer exercici a l'aire lliure, aules i oficines per a

entrevistes i consultes mèdiques. Cap dels patis per fer exercici a l'aire

lliure que es van visitar comptava amb cap tipus de refugi per tal de

que es puguin protegir de les inclemències del temps. S'haurien de

prendre mesures per solucionar aquest punt.

La funció principal del DERT és la de allotjar als interns classificats

com  a  de  primer  grau  i  ajudar-los  a  preparar-se  per  a  la  seva

reinserció a la població reclusa ordinària (segon grau). Dins el primer

grau, els reclusos poden veure’s sotmesos a un règim regit o bé per

l'art. 93 o l'art. 94 del Reglament penitenciari. Els procediments per a

sotmetre a un presoner a un règim especial no han canviat des de

2007. L'art. 93 està reservat per als reclusos considerats "perillosos"

(per exemple aquells que han atacat a un funcionari de presons o han

participat en incitar altres presos a dur a terme un amotinament). El

règim per als presos regits per l'art. 93 hauria d'incloure almenys 3

hores d'exercici a l'aire lliure cada dia juntament amb un altre reclús i

la  possibilitat  de  tres  hores  d'activitats  programades  (en  general

reunions amb psicòlegs, treballadors socials  i  educadors). Cada tres

mesos,  l'equip  del  DERT  realitza  una  avaluació  per  considerar  la

possibilitat  de  passar  al  pres  a  un  règim  regit  per  l'art.  94  del

Reglament Penitenciario117.

Els  interns  poden passar  directament o de manera  progressiva

d'estar inclosos en l'àmbit regit per l'art. 93 a l'art. 94, bé a través
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d'un programa curt o més llarg (90 dies i 180 dies respectivament),

que en cada cas està dividit en tres períodes: un Període inicial (PIO),

Fase 1 i Fase 2. El període inicial sempre dura 15 dies durant els quals

es dissenya un pla individualitzat de tractament (PIT) per a l'intern

després que hagin realitzat entrevistes amb un psicòleg, un educador i

el director del DERT, i en general se li ofereix al pres la possibilitat de

realitzar  diàriament dos hores d'exercici  a l'aire  libre118.  Durant  la

Fase  1  (30 o  75 dies  depenent  del  programa)  s'ofereix  als  presos

almenys quatre hores d'activitats diàries que es realitzen fora de les

cel·les, les quals dues d'elles són exercici a l'aire lliure juntament amb

un o dos presoners més . Hi ha la possibilitat d'oferir als presos altres

3 hores més per realitzar activitats programades. Durant la Fase 2 (45

o 90 dies) s'hauria d'oferir a un intern un mínim de 4 hores d'activitats

a realitzar  fora de la cel·la  juntament amb fins  a altres 4 presos i

participar en activitats individuals i de grup. És més, es pot fer un àpat

al dia al menjador comú.

El repte és dissenyar règims adequats dintre dels DERT per als

reclusos que es troben en primer grau. Tal com subratllar el CPT en el

seu informe de la visita de 2007, aquests reclusos haurien de poder

relacionar-se amb els seus companys en la unitat i se'ls hauria d'oferir

una gran varietat d'activitats a realitzar. És més, les activitats ofertes

haurien de ser allò més diverses possibles (educació, esport, treball

destinat a aprendre una professió, etc.).

També  és  important  realitzar  esforços  per  aconseguir  un  bon

ambient  dins  dels  mòduls  de  seguretat,  amb  la  finalitat  de  crear

relacions positives entre el personal i els interns. Per aconseguir això

és  necessari  que  el  personal  destinat  a  aquestes  unitats  sigui

acuradament  seleccionat.  Hauria  de  comptar  amb  la  formació

adequada, tenir una capacitat de comunicació molt desenvolupada i

estar veritablement compromès a emprar els seus coneixements en un

ambient que en general és més que desafiant.
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Al Centre Penitenciari Lledoners, la delegació del CPT va observar

que hi havia un grup dins el personal dedicat a ajudar els reclusos a

acomodar-se  al  DERT  i  que  estava  format  per  un  educador,  un

treballador  social,  un  psicòleg  i  una  persona  encarregada  de

l'organització . Aquests al seu torn estaven recolzats per un professor,

un lletrat i un instructor de gimnàstica que també treballaven en altres

mòduls. La prioritat del grup era fer que els interns participessin. Al

centre Joves, el DERT comptava amb un equip similar. Per a aquells

interns  interessats  existia  la  possibilitat  de  participar  en  activitats

escolars o d'un altre tipus. No obstant això, es podria fer més en els

dos centres per interactuar amb els presos per tal de treure profit dels

programes disponibles al DERT. De la mateixa manera, els funcionaris

de presons també podrien tenir un paper més actiu. 

A diferència del centre Lledoners, les oportunitats disponibles per

als interns que es trobaven a la unitat especial de la presó de Brians 1

poc havien canviat des de 2007. S'havia ofert als presos la possibilitat

de  fer  exercici  a  l'aire  lliure  2  hores  al  dia  però  s'oferien  poques

activitats organitzades. És més, encara que s'havia construït un petit

gimnàs i una sala per jugar a tennis de taula, això estava reservat per

als interns classificats en segon grau que vivien a la unitat però que no

estaven subjectes a cap tipus de sanció. S'hauria de facilitar l'accés a

aquestes instal·lacions als reclusos de primer grau.

A la presó Model, als interns allotjats en unitats especials només

se'ls  oferia  la  possibilitat  de  fer  exercici  diàriament  a  l'aire  lliure,

encara  no  existien  activitats  organitzades  per  oferir  i  per  això  no

existia cap tipus d'ajuda per preparar-los en la seva reinserció a les

sales on s'allotjaven els interns ordinaris.

A  la  llum de les  observacions  anteriorment  realitzades,  el  CPT

recomana que les autoritats duguin a terme tots els esforços possibles

per crear activitats i oferir suport als presos classificats en primer grau

que es troben en les unitats especials, en particular als que es troben
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en els centres Brians 1 i Model. Si fos necessari s'hauria esmenar el

Reglament penitenciari per fer que això fos possible.

És més, en cap dels DERT, es facilita als presoners per escrit els

motius pels quals aquests no havien passat del  programa regit  per

l'art.  93  al  programa  regit  per  l'art.  94.  Un  intern  del  Centre

Penitenciari de Lledoners que no comptava amb cap informe negatiu

explicava que l'educador s'havia limitat a dir-li "no aixequis el cap".

Aquesta  manera  d'actuar  no  ajuda  als  interns  del  DERT  a  la  seva

reinserció  en  el  règim  ordinari  de  segon  grau.  Els  canals  de

comunicació amb els interns ha de millorar-se en totes les unitats de

règims especials.

d) Condicions  de  detenció  (registres  i  administració  de

psicotròpics)

El CPT reitera la seva recomanació d'adoptar mesures per garantir

que  qualsevol  signe  de  violència  observat  quan  un  presoner  és

examinat  en  entrar  al  centre  ha  de  quedar  registrat  perfectament

juntament amb qualsevol declaració rellevant realitzada pel presoner i

l'avaluació efectuada pel metge (és a dir, el grau de congruència entre

les  declaracions  realitzades  i  les  lesions  observades).  Tota  aquesta

informació  s'ha  de  facilitar  al  presoner  i  al  seu  advocat.  Aquesta

mateixa pauta d'actuació hauria de seguir sempre que un intern sigui

examinat després d'un episodi violent ocorregut a la presó.

És  més,  sempre  que  es  registrin  lesions  que  concordin  amb

declaracions sobre maltractament realitzades pel presoner en qüestió

(o que a falta de declaració, siguin clarament indicatives de que hi ha

hagut maltractament), s'hauria de completar sistemàticament l'imprès

pertinent i remetre-ho al jutge de vigilància penitenciària.

Durant la visita, la delegació del CPT va tenir coneixement que el

nombre d'interns als quals s'administrava medicació psicotròpica era

relativament  elevat,  al  voltant  d'un  30% en  els  centres  Brians  1,

Lledoners i Model. Especialment preocupant era el fet que en alguns
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casos que es van examinar no semblava que hi hagués cap diagnòstic

de trastorn psiquiàtric.  Per exemple,  a una persona amb la qual la

delegació  es  va  entrevistar  al  centre  Lledoners  se  li  havien  estat

administrant antipsicòtics des el  23 d'abril  de 2010, però en el  seu

expedient no apareixia cap descripció de símptomes psicòtics o algun

tipus  d'informació  que  justifiqués  la  prescripció  d'aquest  tipus  de

medicació. De fet, les dades registrades en l'expedient confirmen que

no s'observaven signes de psicosi. Quan el metge de la delegació va

entrevistar al presoner, aquest mostrava clars símptomes derivats dels

efectes  secundaris  de la medicació,  entre  ells  dificultat  per  parlar  i

lentitud motora.

No  cal  dir  que  els  motius  pels  quals  es  prescriu  medicació

psicotròpica haurien de quedar clarament reflectits en els expedients

mèdics  dels  interns  i  que s'hauria  de  fer  un estret  seguiment  dels

efectes secundaris.

El CPT recomana que els motius pels quals es prescriu medicació

psicotròpica  en  els  centres  Brians  1,  Lledoners  i  Model  quedin

clarament registrats en els expedients mèdics dels interns.

e)Altres qüestions 

e.1.) Disciplina 

El sistema disciplinari, tal com es va explicar en l'informe de la

visita de 2007, continua sent el  mateix.  Tot i  que les salvaguardes

oficials en vigor semblen ser adequades, la seva posada en pràctica

continua sent un problema. Durant la visita de 2011, molts interns van

mostrar  les  seves  queixes  respecte  a  la  falta  de  justícia  en  el

procediment  disciplinari  afegint  que  no  confiaven  en  el  sistema de

recursos.

La delegació del CPT va descobrir un cas en què hi havia hagut

una infracció del règim disciplinari que havia causat un greu prejudici

al presoner en qüestió.
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El 13 de maig al centre Brians 1, una dona jove que es trobava al

DERT  va  ser  portada  a  una  cel·la  d'aïllament  provisional  i

immobilitzada  a  un  llit  després  d'haver  fet  comentaris  sobre  la

possibilitat d'autolesionar-se i haver amenaçat a alguns funcionaris de

presons . Va ser immobilitzada al llit durant 5 hores i 15 minuts i va

romandre a la cel·la un total de 22 hores, després de la qual cosa se la

va traslladar a un altre tipus de cel·la d'aïllament. Tres dies més tard,

el cap de servei va lliurar el seu informe sobre l'incident en el qual es

presentaven càrrecs contra ella de conformitat amb l'art. 108 lletra b

(agressió i amenaces) i 108 lletra d (resistència activa) del Reglament

penitenciari i  es va emetre la "ordre d'obrir un expedient".  Després

d'haver rebut notificació sobre els càrrecs oficials, un presoner disposa

de tres dies per a remetre una resposta per escrit, a falta de la qual

cosa es dóna per fet que l'intern accepta els càrrecs. No obstant això,

la "notificació de l'expedient" no havia estat encara remesa al presoner

tres  setmanes  després  de  l'incident,  tot  i  que  s'havia  emès  una

"Proposta d'incoació d'expedient  disciplinari"  en què se suggeria  un

règim d'aïllament de conformitat amb l'art. 233 (1A i 1B). La interna

no havia  tingut  oportunitat  de  donar  la  seva versió  dels  fets  o  de

rebatre la versió oferta pels funcionaris. En el moment de la visita de

la delegació, el 2 de juny de 2011, la jove es trobava encara en una

cel·la  de  càstig,  sola,  sense  ràdio,  televisió,  llibres  o  revistes.  Cap

membre del personal havia parlat amb ella des del moment en què

havia estat treta de la seva cel·la habitual fins al moment en què la

delegació es va entrevistar amb ella, ni se li havia ofert la possibilitat

de tenir contacte amb altres interns. 74

A la pràctica es castigada per una infracció de la qual encara no

havia  estat  informada  oficialment  i  sobre  la  qual  la  Comissió

disciplinària no havia pres encara cap decisió. A petició de la delegació

del  CPT  les  autoritats  penitenciàries  es  van  assegurar  que  un

psiquiatre i un psicòleg examinessin ràpidament a la interna.
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És per això que només s'hauria d'imposar una sanció disciplinària

en  casos  excepcionals,  com a  últim  recurs  i  durant  un  període  de

temps el més breu possible. Des del punt de vista del CPT un període

continuat d'aïllament de 42 dies com a manera de càstig és un fet

completament excessiu.

El  Comitè recomana que s'adoptin immediatament mesures per

garantir  que  cap  presoner  és  sotmès  a  aïllament  continu,  com  a

manera de càstig, durant més de 14 dies. Si l'intern ha estat sancionat

a romandre en aïllament durant més de 14 dies a causa de dos o més

faltes  comeses,  hauria  d'haver  una  interrupció  de  la  mesura  de

diversos  dies  quan  es  compleixin  14  dies  del  començament  de  la

mateixa.

El  CPT  també  considera  que  seria  preferible  reduir  el  màxim

possible el  període d'aïllament,  com a manera de càstig,  per  faltes

disciplinàries concretes.

2. El règim d’aïllament. Anàlisis normatiu i jurisprudencial. 

2.2. El règim legal penitenciari. Adults i joves. 

El règim legal d’aïllament ha estat ideat per a donar solució als

problemes  d’ordre  i  seguretat  dins  dels  establiments  penitenciaris,

d’aquí que el podem trobar regulat a la normativa tant com a grau de

tractament –el primer grau–, com a sanció o com a mitjà coercitiu.

Com a mitjà coercitiu, el trobem regulat a l’article 75 del Reglament

Penitenciari  –aïllament  provisional–,  en  el  qual  no  es  fixa  en  cap

moment la seva durada, tant sols es fa referencia al fet que el seu ús

només subsistirà el temps estrictament indispensable i que l’intern/a

haurà de ser visitat diàriament per un metge. Aquest tipus de mesures

només es poden aplicar amb autorització del Director i sempre i quan

aquestes estiguin destinades a impedir actes d’evasió o de violència

dels interns/es, evitar que els interns/es es danyin a sí  mateixos o
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altres persones o coses i per a vèncer la resistència activa o passiva

dels interns/es respectes les ordres del personal penitenciari.

En canvi,  com a sanció,  es  preveu per a la comissió de faltes

greus o molt greus i només es pot aplicar o bé per als casos d’evident

agressivitat o violència per part de l’intern/a, o bé quan aquest, de

forma  reiterada  i  greu,  altera  la  normal  convivència  en  el  centre.

Quant a les condicions del seu compliment, respecte al seu ús com a

sanció, la normativa fixa que:

•  S’haurà  de  complir  la  sanció  d’aïllament  en  una  cel·la  de

característiques similars a les de les restants estàncies de l’establiment

penitenciari. 

• Mai es podran excedir els 42 dies consecutius d’aïllament. 

• El metge haurà de visitar diàriament als interns/es mentre es

mantingui aquesta situació, havent d’informar al Director de l’estat de

salut, tant física com psíquica, dels mateixos. 

• No es podrà aplicar a dones gestants, ni a les que es trobin

durant els sis mesos posteriors al part, ni tampoc a les lactants o les

que es troben amb els seus fills. 

En  darrer  lloc,  pel  que  respecta  a  l’aïllament  com  a  grau  de

tractament, aquest es troba regulat a l’article 10 de la Llei Orgànica

General Penitenciària, el qual preveu aquest tipus de classificació per a

“los  penados  clasificados  de  peligrosidad  extrema  o  para  casos  de

inadaptación a los regímenes ordinario y abierto”. Alhora, per una altra

banda, el Reglament Penitenciari, al seu article 102.5 estableix que es

ponderarà la concurrència dels següents factors:

•  Naturalesa  dels  delictes  comesos,  els  quals  denotin  una

personalitat agressiva, violenta o antisocial. 

• Comissió d’actes que atemptin contra la vida o la integritat física

de les persones, la llibertat sexual o la propietat, comesos de forma

especialment violenta. 
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• Pertinència a organització delictives o bandes armades, mentre

no  es  mostrin,  en  ambdós  casos,  signes  d’haver  abandonat  la

disciplina interna de tals organitzacions o bandes. 

• Participació a motins, plantades, agressions físiques, amenaces

o coaccions. 

• Comissió d’infraccions disciplinàries greus o molt greus de forma

reiterada i mantinguda en el temps. 

• Introducció o possessió d’armes de foc dintre de l’establiment

penitenciari o de substàncies estupefaents o psicotròpiques, quan es

pugui presumir que estaven destinades al tràfic. 

Aquest  règim  de  tractament,  doncs,  es  caracteritza  per  una

limitació de les activitats en comú i un major control i vigilància de

l’intern,  la  permanència  al  qual  serà  l’oportuna  mentre  no

desapareguin o disminueixin les circumstàncies que van determinar el

seu  ingrés.  Alhora,  el  Reglament  Penitenciari,  articles  89  a  95,

desenvolupa de manera  més  completa  les  característiques  d’aquest

règim tancat, establint dues modalitats de vida. Malgrat que ambdues

suposen l’absoluta separació del resta de la població reclusa, no poden

suposar, en cap cas, majors limitacions que les fixades per al règim

d’aïllament en compliment de sanció –articles 80 i 90 RP–. Aquestes

dues modalitats, recollides a l’article 91 del Reglament, són:

• Els centres o mòduls de règim tancat, als que estan destinats els

classificats/des en primer grau que mostren una manifesta inadaptació

als règims comuns. 

• Els departaments especials, als que són destinats els interns/es

que  evidencien  una  perillositat  extrema  i  que  protagonitzen  o

indueixen a alteracions regimentals molt greus, les quals hagin posat

en  perill  la  vida  o  la  integritat  dels  funcionaris,  de  les  autoritats,

d’altres interns o d’altres persones alienes a la institució, tant dins com

fora de l’establiment penitenciari.
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Quant a aquest últim, el mode de compliment del règim tancat en

departaments especials es troba recollit a l’article 93 RP:

• Els/les interns/es hauran de gaudir, com a mínim, de tres hores

diàries de sortida al pati, les quals es podran ampliar en tres hores

més per a la realització d’activitats programades. 

• Registre diari de cel·les i registres corporals, els quals podran

ser amb nu integral quan existeixin sospites fonamentades que el/la

intern/a  posseeix  objectes  prohibits  i  hi  hagi  raons  d’urgència  que

justifiquin una actuació immediata. 

•  En  les  sortides  al  patí  no  podran  romandre  més  de  dos

interns/es junts/es, número que es podrà augmentar fins a cinc per a

la realització d’activitats en comú. 

• El servei mèdic haurà de realitzar visites periòdiques. 

•  Es  dissenyaran  model  d’intervenció  i  programes  genèrics  de

tractament ajustats a les necessitats regimentals. 

En canvi, el compliment del règim d’aïllament en mòduls o centres

tancats s’ha d’ajustar a les previsions de l’article 94 RP:

• Els/les interns/es gaudiran d’un mínim de quatre hores diàries

de  vida  en  comú,  podent-se  augmentar  tres  hores  més  per  a  la

realització d’activitats. 

• El nombre d’interns/es que podran realitzar dites activitats en

comú  haurà  de  ser  d’un  mínim  de  cinc,  podent-se  augmentar  tal

nombre per part del Consell de Direcció, previ informe de la Junta de

Tractament. 

•  La  Junta  de  Tractament  programarà  activitats  culturals,

esportives, recreatives, entre d’altres. 

L’assignació a una modalitat de vida o una altra ve determinada

per l’article 92 RP, el qual estableix que aquesta haurà de ser acordada

per  la  Junta  de  Tractament,  previ  informe  de  l’Equip  Tècnic,  i

autoritzada pel  Centre Directiu,  havent-se de revisar  en un termini
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màxim de tres mesos, notificant-se la resolució a l’intern i anotant-se

la mateixa al seu expedient personal. Serà procedent, en tot cas, la

proposta de reassignació de la modalitat de vida per aquells penats

que es trobin destinats en departaments especials i que mostrin una

evolució positiva, havent-se de ponderar, entre d’altres, factors com:

•  Interès  per  la  participació  i  col·laboració  en  les  activitats

programades. 

•  Cancel·lació  de  sancions  o  absència  de  les  mateixes  durant

períodes perllongats de temps. 

• Adequada relació amb els demés. 

En cas que l’intern sigui menor de vint-i-un anys, tota revisió, tant

de la modalitat de vida, com del grau, que signifiqui la superació de sis

mesos en un mateix règim de vida, haurà de ser remesa al Centre

Directiu per a la seva resolució. Alhora, si els acords, ja siguin sobre

assignació de modalitat de vida o de revisió de grau, no són adoptats

per unanimitat, també s’hauran de remetre al Centre Directiu per la

seva resolució. Pel que respecta al trasllat dels penats a departaments

de règim tancat, l’article 95 RP estableix que:

• El trasllat d’un penat d’un establiment de règim ordinari o obert

a un de tancat o a un dels departaments especials serà competència

del  Centre  Directiu,  mitjançant  resolució  motivada,  prèvia  proposta

motivada  de  la  Junta  de  Tractament,  havent-se  de  posar  en

coneixement al Jutge de Vigilància Penitenciària dintre de les setanta-

dues hores posteriors a la seva adopció. 

• S’haurà de notificar, també, dita resolució al penat, dintre del

mateix termini, mitjançant còpia de la mateixa, amb expressió dels

recursos pertinents que es puguin interposar, conforme les previsions

de l0article 76.2.f) de la Llei Orgànica General Penitenciària. 

• El  trasllat del  penat a un establiment de règim tancat podrà

acordar-se  pel  Centre  Directiu,  sense  necessitat  de  resolució

classificatòria de primer grau, quan hagi mediat motí, agressió física

amb arma o objecte perillós, presa d’ostatges o intent violent d’evasió.
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Tanmateix, en tot cas, s’haurà d’efectuar dita resolució classificatòria

dintre  dels  catorze  dies  següents,  rendint  comptes  immediatament

amb el Jutjat de Vigilància Penitenciària respecte del trasllat. 

En darrer lloc, el règim aplicable als interns/es preventius/ves ve

determinat als articles 96 a 98 RP. 

2.3. El règim legals a menors. Protecció i reforma. 

A. El règim de protecció dels menors.  

La recent  reforma introduïda al  2015 respecte  la Llei  Orgànica

1/1996, de protecció jurídica del menor, ha incorporat la mesura de

l’aïllament  als  centres  de  protecció  específica  de  menors  amb

problemes  conductuals.  La  mencionada reforma introdueix  els  nous

articles  25  a  35,  establint  un  règim  fins  ara  desconegut.

Concretament, el nou article 29 regula l’aïllament del menor, el qual

serà aplicat puntualment i mai com a mesura disciplinària, al contrari

del que succeeix al règim de reforma i responsabilitat penal del menor.

Malgrat  que l’aïllament  s’hauria  de complir  prioritàriament  a  la

pròpia  habitació  del  menor,  el  mencionat  article,  deixa  oberta  la

possibilitat d’utilització subsidiària d’un espai diferent, havent de ser

aquest de similars dimensions i condicions d’habitabilitat. I, finalment,

aquest aïllament no podrà excedir de sis hores consecutives, havent

d’estar el menor acompanyat o supervisat per un educador. 

B. El règim de reforma i responsabilitat penal del menor. 

La  Llei  Orgànica  5/2000,  de  12  de  gener,  reguladora  de  la

responsabilitat  penal  dels  menors  dedica  el  seu  article  60.3  a  la

regulació de supòsits d’aïllament en els que són possible: 

a) La  separació  del  grup  de  tres  a  set  dies,  en  casos  d’evident

agressivitat, violència i alteració greu de la convivència. 
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b) La separació del grup de tres a cinc caps de setmana. 

Alhora, el Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, que aprova el

reglament  de  la  LO  5/2000,  estableix  al  seu  article  55.2.d)  que,

d’entre els mitjans de contenció, és possible “l’aïllament provisional”,

el qual, segons el seu article 59, es circumscriu dintre del procediment

disciplinari. A més a més, segons l’article 55.5, “cuando se aplique la

medida de aislamiento provisional se deberá cumplir en una habitación

que reúna medidas que procuren evitar que el menor atente contra su

integridad física o la de los demás. El menor será visitado durante el

periodo  de  aislamiento  provisional  por  el  médico  o  el  personal

especializado que precise.”.

Les  mesures  de  contenció,  entre  elles  l’aïllament,  han  de  ser

autoritzades pel Director de l’establiment en que es trobi internat el

menor, havent de ser comunicada dita autorització al Jutjat de Menors,

segons s’exigeix a l’article 55.6 del RD 1774/2004: “La utilización de

los medios de contención será previamente autorizada por el director

del  centro  o  por  quien  la  entidad  pública  haya  establecido  en  su

normativa, salvo que razones de urgencia no lo permitan; en tal caso,

se pondrá en su conocimiento inmediatamente. Asimismo, comunicará

inmediatamente  al  juez  de  menores  la  adopción y  cese  de  tales

medios  de  contención,  con  expresión  detallada  de  los  hechos  que

hubieren dado  lugar  a  su  utilización  y  de  las  circunstancias  que

pudiesen aconsejar su mantenimiento.”

En aquest àmbit disciplinari, l’article 66 considera la separació del

grup com a sanció per la comissió de faltes molt greus –de tres a set

dies  o  de  tres  a  cinc  caps  de  setmana,  segons  la  violència  o

agressivitat mostrades– o greus –fins a dos dies com a màxim o per

temps d’un a dos caps de setmana–, amb els límits següents:
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• Només es podrà imposar en els casos en els que es manifesti

una evident agressivitat o violència per part del menor, o quan aquest,

reiterada i greument, alteri la normal convivència al centre. 

•  La sanció de separació es  complirà  a  la  pròpia  habitació del

menor o altres d’anàlogues característiques durant l’horari d’activitats

del centre. 

• Durant el seu compliment, el menor disposarà de dos hores a

l’aire lliure i haurà d’assistir, en el seu cas, a l’ensenyament obligatori,

podent rebre les visites previstes als articles 40 i 41. Durant l’horari

general d’activitats es programaran activitats individuals alternatives

que es podran realitzar dintre de l’habitació. 

•  Diàriament  visitarà  al  menor  el  metge  o  el  psicòleg  que

informarà al director del centre sobre l’estat de salut física i mental del

menor,  així  com  sobre  la  conveniència  de  suspendre,  modificar  o

deixar sense efecte la sanció imposada. 

• No s’aplicarà aquest règim a les menors embarassades, tampoc

a  les  que  portin  menys  de  sis  mesos  des  de  la  finalització  de

l’embaràs,  ni  a  les  lactants,  ni  a  les  que  tinguin  fills  en  la  seva

companyia. Tampoc s’aplicarà als menors malalts i es deixarà sense

efecte en el moment que s’apreciï que aquesta sanció afecta a la seva

salut física i mental. 

2.4. El règim d’aïllament en Centres d’Internament 

d’Estrangers. 

Pel  que  respecta  als  Centres  d’Internament  d’Estrangers,  la

mesura de separació del grup està prevista a l’article 62 quinquies de

la  Llei  Orgànica  4/2000,  d’11  de  gener,  de  drets  i  llibertats  dels

estrangers a Espanya i la seva integració social, on s’estableixen les

mesures  de  seguretat  dintre  del  Centre.  El  paràgraf  segon  del

mencionat  article  estableix  que  la  separació  preventiva  només  es

podrà produir en cas d’agressió, és a dir, es produeix la “separación
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preventiva del agresor en habitación individual para evitar actos de

violencia o lesiones de los extranjeros, impedir actos de fuga, daños

en las instalaciones del  centro o ante la resistencia al  personal del

mismo en el ejercicio legítimo de su cargo”.

L’ús  dels  mitjans  de  contenció  haurà  de  ser  proporcional  a  la

finalitat perseguida, pel que no poden suposar una sanció encoberta i

només se’n podrà fer ús quan no existeixin d’altres maneres menys

gravoses  per  aconseguir  la  finalitat  perseguida  i  pel  temps

estrictament necessari. 

L’ús  dels  mitjans  de contenció  serà prèviament autoritzada pel

director  del  centre,  excepte  que  raons  d’urgència  no  ho  permetin,

havent-se de posar en el seu coneixement immediatament. El director

haurà  de  comunicar  l’abans  possible  a  l’autoritat  judicial  que  va

autoritzar  l’internament  l’adopció  o  el  cessament  dels  mitjans  de

contenció  física  personal,  amb  expressió  detallada  dels  fets  que

n’haguessin  donat  lloc  i  de  les  circumstàncies  que  es  poguessin

aconsellar  per  al  seu  manteniment.  Tal  jutge,  si  encara  és  vigent,

haurà, dins del termini més breu possible i sempre que la mesura sigui

la separació preventiva de l’agressor, d’acordar el seu manteniment o

la seva revocació. 

El Reial Decret 162/2014, de 14 de març, que aprova el reglament

de  funcionament  i  règim  intern  dels  CIE,  també  regula  la  mesura

d’aïllament  dels  interns.  Així,  recollint  l’expressió  de  la  LO 4/2000,

parla de separació preventiva dels interns al seu article 57:

“1.  El  director  podrá  acordar  el  empleo  de  medios  de

contención física personal, así como la separación preventiva

del interno en habitación individual, con el fin de evitar actos

de  violencia  o  lesiones  propias  o  ajenas,  impedir  posibles

actos de fuga, o daños en las instalaciones del centro, así
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como ante la resistencia al personal del mismo en el ejercicio

legítimo de su cargo o función.

2.  Los  medios  contemplados  en  el  apartado  anterior  se

aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa de

actuar durante el tiempo estrictamente necesario, y, en todo

caso, de manera proporcional a la finalidad perseguida, sin

que puedan suponer una sanción encubierta.

3.  La  adopción  de  estas  medidas  excepcionales  será

acordada por el director mediante resolución motivada, en la

que se harán constar los hechos o conductas que determinan

la adopción de la medida, que será notificada previamente

por  escrito  al  interesado  en  un  idioma  que  comprenda  y

remitida copia a la autoridad judicial que autorizó u ordenó el

internamiento.

4. Cuando concurran razones de urgencia que no permitan su

notificación previa  por escrito,  las  medidas descritas  en el

apartado  1  podrán  adoptarse  de  forma  inmediata,

informando verbalmente  al  interno afectado de la causa y

medida concreta y procediendo a dictar la correspondiente

resolución, que hará referencia a las previsiones indicadas en

el apartado anterior.

5. Las habitaciones destinadas al aislamiento provisional de

los internos habrán de ser de análogas características a las

ordinarias y, diariamente, mientras permanezcan internados

en  las  mismas,  deberán  ser  objeto  de  examen  médico,

emitiendo el correspondiente informe.

6.  No  podrá  adoptarse  la  medida  de  separación  temporal

salvo  que  pueda  derivarse  un  peligro  inminente  para  su

integridad o la de otras personas, cuando se trate de:

a) Las mujeres gestantes.

b) Las mujeres que hubiesen terminado el embarazo durante

los nueve meses siguientes.
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c) Las madres lactantes.

d) Las mujeres que tuvieran hijos consigo.

e) Los enfermos convalecientes de enfermedad grave.

7. El director deberá comunicar de forma inmediata al juez

competente  para  el  control  de  la  estancia  la  adopción  de

cualquiera de las medidas coercitivas que se establezcan, con

expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a

la misma y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su

mantenimiento. El juez, en el plazo más breve posible deberá

acordar  su  mantenimiento,  modificación  o  revocación.  Así

mismo,  se  comunicará  inmediatamente  el  cese  de  las

medidas adoptadas.”

2.5. Les circulars i instruccions administratives sense rang de

llei.  

A. Instruccions Estatals.

La Instrucció 17/2011 fa referència al Règim Tancat i estableix un

protocol  d’intervenció  en  el  mateix,  establint-se,  entre  d’altres

mesures, les següents:

•  Es  procedirà  al  registre  corporal  dels  interns  a  la  sortida  i

entrada de les ses respectives cel·les.

•  Quan  els  interns  es  trobin  en  les  seves  respectives  cel·les

s’hauran de col·locar al fons de la mateixa amb les mans visibles cada

cop que el Funcionari faci acte de presència, a excepció de les hores de

descans nocturn. 

• Només tindran a la seva cel·la la roba i els efectes personals

mínims necessaris per al seu ús diari. 

Especial referència al règim FIES 4 (Fitxer Intern d’Especial

Seguiment). Repercussió a l’aplicació del Règim Tancat. 
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El Fitxer Intern d’Especial  Seguiment és,  en principi,  una mera

base de dades en les que s’emmagatzemaven dades o factors sobre

determinats  interns/es  o  grups  d’interns/es  qualificats  com  “d’alta

perillositat”. A l’actualitat, aquest té el seu fonament en la introducció

de l’apartat  quatre de l’article  6 de l’actual  Reglament Penitenciari,

operada pel Reial Decret 419/2011, de 25 de març, el qual va queda

redactat com segueix:

“La  Administración  penitenciaria  podrá  establecer

ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la

seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la

integridad de los  internos.  En  ningún caso la  inclusión en

dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida

distinto de aquél que reglamentariamente corresponda.”

En el seu origen, va ser creat i desenvolupat per les Circulars de

la Direcció General d’Institucions Penitenciàries, de 6 de març de 1991,

de 28 de maig de 1991 i de 28 de febrer de 1995. Després de l’entrada

en vigor del nou Reglament Penitenciari, a partir del RD 190/1996, de

9 de febrer,  i  en virtut  de la  seva Disposició  Transitòria  4ª,  es  va

procedir a la refosa, harmonització i adequació de les Circulars i Ordres

de servei que ja existien fins aquell moment. Pel que es va dictar la

Instrucció 21/1996 que va deixar sense efecte les anteriors normes

administratives que regulaven el mencionat Fitxer d’Interns d’Especial

Seguiment. 

Ara bé, la Instrucció 21/1996 sí va establir normes de control molt

estrictes, fins al punt que la Sentència del Tribunal Suprem, sala del

Contenciós Administratiu, de data  17 de març de 2009, va declara la

nul·litat  de  ple  dret  de  l’apartat  primer  de  la  instrucció,  revocant

parcialment la mateixa. Ja a l’any 2006, es va tornar a dictar per la

Direcció General d’Institucions Penitenciàries, la Instrucció 6/2006, de
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protocol d’actuació en matèria de seguretat, que va venir a modificar

els grups FIES ja existents. 

Més endavant, la Instrucció 8/2014 va venir a ampliar, un altre

cop, els col·lectius inclosos al règim FIES, d’igual manera que ho va fer

la Instrucció 2/2015. A tot això, la modificació de l’apartat primer de

l’article 65 RP i la introducció d’un apartat segon i tercer van produir el

fonament reglamentari d’aquest règim: 

“1.  Las  actuaciones  encaminadas  a  garantizar  la

seguridad interior de los establecimientos consistirán en la

observación  de  los  internos,  los  recuentos  de  población

reclusa,  los  registros,  los  cacheos,  las  requisas,  los

controles, los cambios de celda, la asignación adecuada de

destinos y las actividades y cautelas propias de las salidas

tanto fuera de los módulos como fuera del establecimiento.

2.  La  intensidad  de  las  medidas  señaladas  en  el

apartado anterior se ajustará a la potencial peligrosidad de

los  internos  a  que  se  apliquen,  particularmente  en  los

supuestos de internos pertenecientes a grupos terroristas,

de  delincuencia  organizada  o  de  peligrosidad  extrema,

respetándose, en todo caso, los principios a que se refiere

el artículo 71.

3.  Al  fin  señalado  en  el  apartado  anterior,  la

Administración  penitenciaria  podrá  constituir  grupos

especializados de funcionarios.”

Amb ocasió d’aquesta reforma, operada pel RD 190/1996, es va

dictar  la  Instrucció  12/2011  sobre  Interns  d’Especial  Seguiment  i

Mesures de Seguretat, la qual conté un seguit de mesures que poden

afectar l’aplicació del règim tancat. Així doncs, respecte les persones

incloses en aquest Fitxer:
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• Seran destinades a mòduls o departaments que comptin amb

mesures de seguretat adequades. 

• Haurà de mantenir-se una permanent observació i control sobre

aquests. 

• Es reduiran les sortides o la realització de tasques a l’exterior

del Departament. 

• Seran canviades de cel·la periòdicament.

•  Les  rondes  nocturnes  s’hauran  de  dur  a  terme  amb  una

periodicitat  no  superior  a  les  dues  hores.  Quan  es  tracti  d’interns

classificats en règim tancat, s’organitzarà de tal forma que l’interval

entre elles no sigui superior a una hora. 

•  Es  potencien  les  mesures  de  seguretat  interior  immediates

(registres corporals, recomptes, requises). 

B. Instruccions i circulars de la Direcció General de Serveis

Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. 

Circular  5/2001  per  la  qual  s’aprova  el  programa  marc

d’intervenció a les unitats i departaments de règim tancat dels centres

penitenciaris de Catalunya. 

Aquesta circular es refereix a aquelles persones amb “perillositat

extrema o inadaptació manifesta als règims ordinaris i oberts”, pel que

considera necessari “establir un sistema d'intervenció en aquest règim

que garanteixi  la  seguretat  i  la  convivència,  i  a  la  vegada potenciï

l'aprenentatge  de  conductes  pro-socials  en  els  interns  i  la  seva

posterior  adaptació  al  règim ordinari”.  En  aquest  sentit,  la  Circular

diagnostica  diversos  problemes  en  l’aplicació  del  règim tancat;  tals

com  la  unificació  de  criteris  bàsics,  el  currículum,  el  sistema  de

progressió, i per això estableix un nou model de treball. Els objectius

que s’hi recullen són:

• Prevenir l’aplicació del règim tancat.
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•Utilitzar el principi de flexibilitat de l’article 100.2 del RP en la

classificació dels penats.

• Intervenir de forma especialitzada al primer grau. 

• Adaptar itineraris  i  modalitats de vida als diferents  perfils de

perill dels interns ingressats al règim tancat. Fins al dictat de la circular

no  es  diferenciaven  els  règims  dels  articles  93  i  94  RP,  sinó  que

s’atenia a allò previst per l’article 91 RP. 

•  Millorar  el  procés  de  reincorporació  dels  interns  al  règim

ordinari. 

Al  respecte  de  la  prevenció,  únicament  s’avala  que  els  equips

multidisciplinaris tinguin en compte les intervencions individualitzades

per a la prevenció. Així doncs, la Circular entra directament a establir

el règim aplicable al primer grau i en regula la intervenció, establint

una diferència entre els interns de l’article 93 i els del 94 RP i regulant-

ne la intervenció educativa i les activitats a realitzar. Concretament:

a) “Si els motius de revisió de la situació de l'intern són per

conductes  que  han  posat  en  perill  la  vida  o  integritat  d'altres

persones,  s'ha  de  proposar  l'aplicació  de  la  modalitat  de  vida

prevista  a  l'article  93  del  Reglament  penitenciari.  Aquesta

modalitat de vida s'ha de revisar, com a màxim, cada 3 mesos,

sense  que això  comporti  necessàriament  un canvi  de  règim de

vida. També es pot valorar l'aplicació d'aquesta modalitat de vida,

sense que concorrin les circumstàncies anteriors, en aquells casos

en que s'hagi aplicat aquesta modalitat els últims dos anys.”

b) “Si  no  es  donen les  característiques  conductuals  abans

esmentades però l'intern ha fet un intent d'evasió o bé si a l'intern

se li ha aplicat el règim tancat en un període anterior de 6 mesos,

s'ha  de  fer  una  proposta  d'aplicació  de  la  modalitat  de  vida

prevista  a l'article  94 del  Reglament penitenciari  però amb una

durada  inicial  de  revisió  als  6  mesos  del  primer  grau  de

classificació penitenciaria. Cal recordar que, en tot cas, als interns
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preventius,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  98  del

Reglament penitenciari, la revisió s'ha de fer als 3 mesos.”

c) “En la resta de casos, s'ha de fer la proposta d'aplicació

de la modalitat prevista a l'article 94 del Reglament penitenciari

però amb una durada inicial de revisió als 3 mesos.”

d) “En el cas que la junta de tractament tingui indicis que

poden concórrer elements de patologia psiquiàtrica en l'intern, s'ha

de demanar una valoració per part del psiquiatra del centre sobre

la idoneïtat o no d'aplicar el règim tancat.  Si no hi ha concordança

de  criteris  amb  la  valoració  psiquiàtrica  s'ha  d'elaborar  un

programa individual de tractament o model individual d'intervenció

que prevegi un itinerari amb una adaptació individualitzada tant

del règim de vida com de la temporalitat i contingut del programa

d'intervenció. Aquesta mateixa actuació s'ha d'aplicar en aquells

interns  en  els  quals  la  junta  de  tractament  valori  la  presencia

d'elements de protecció  encoberta.” 

e) “Respecte  deis  interns  als  quals  s'hagi  confiscat

substancies tòxiques, en el moment d'estudiar la possible aplicació

del règim tancat, la junta de tractament ha de ponderar, de forma

individualitzada, el tipus i quantitat de substancia intervinguda, la

presencia o no de problemàtica toxicològica en l'intern així com el

paper desenvolupat per aquest en els grups d'extorsió del centre.

En aquest sentit, la junta de tractament ha de valorar la possible

aplicació  de  mesures  prèvies  i  diferents  a  l'aplicació  del  règim

tancat en  aquest perfil d'interns.”

Únicament es pot regressar per informe elaborat per la Junta de

Tractament, la qual s’ha de trametre a la Secció de Classificació del

Servei  de  Rehabilitació  dels  Serveis  Penitenciaris  i  que  haurà  de

contenir una proposta i itinerari de règim. Regula, doncs, el programa

d’intervenció en el règim de vida de l’article 93, establint, per exemple,

les hores de mestres, psicòlegs o educadors, així com que l’intern firmi

un  comprimís  conductual,  a  fi  que  la  persona  aconsegueixi  una

“estabilització conductual”. Es consolida la obligació que la revisió de la
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modalitat de vida de l’article 93 RP es dugui a terme cada tres mesos,

amb informe valoratiu, per a progressar a l’article 94 RP. S’estableix,

així doncs, que la ubicació dels presos a l’article 93 RP haurà d’estar

diferenciada de la resta dels interns. 

Pel que respecta a la progressió a l’article 94 RP:
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Posteriorment,  s’estableixen  els  règims  de  progressió,

manteniment  o  possibles  regressions  en  funció  bàsicament  de

l’avaluació  de  dues  àrees:  la  de  la  conducta  i  la  de  les  activitats

(percentatge d’assistència a les activitats i  valoracions de conducta.

54



També es preveuen els sistemes de motivació en el règim tancat, en

base al sistema conductual que caracteritza el sistema de reinserció,

preveient un augment de les hores d’activitat en grup, de les trucades

telefòniques i de les comunicacions orals o íntimes.

També es regula limitadament la intervenció en el règim tancat,

tant a nivell grupal com individual. És, a més a més, l’únic moment en

que  la  Circular  es  refereix  a  les  activitats  que  desenvoluparan  les

persones que es trobin complint sancions d’aïllament. Alhora, també,

es  regula  la  sortida  del  règim  tancat  amb algunes  recomanacions,

l’únic  destacable  és  que  es  recomana  l’aplicació  dels  elements  de

l’article 100.2 RP i es recomana que els equips disposin abans de la

sortida  de  mecanismes  de  seguiment  i  control  de  les  conductes

problemàtiques. En darrer terme, els últims apartats fan referència a

l’equip multidisciplinari que ha d’intervenir amb els interns en règim de

primer grau, així com l’avaluació que han de dur a terme els mateixos

per a la progressió, el manteniment o el canvi de fase.

Instrucció  3/2005,  de  22  d’abril,  de  la  Direcció  General  de

Recursos i Règim penitenciari sobre els criteris que s’han de seguir per

a l’elaboració de la normativa interna dels departaments especials dels

centres penitenciaris. 

Aquesta instrucció únicament explica que per a poder complir amb

les funcions assignades al règim tancat és necessari disposar d’unes

normes  de  funcionament  intern  d’aquestes  unitats  als  efectes

d’aconseguir  “la   seguretat  i  la  convivència  ordenada  exigida  per

l’ordenament  jurídic”  i  “l’establiment  d’uns  estàndards  mínims  que

garanteixin  un  tractament  igualitari  de  tots  els  interns  destinats  a

unitats  de règim tancat o a departaments especials  dependents de

l’Administració  penitenciària  de  Catalunya,  sens  perjudici  de  les

circumstàncies  que,  en  cada cas  concret,  puguin  comportar  alguna

limitació o restricció regimental”. 
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Cal destacar que la disposició final primera de la Instrucció diu

que:  “en el  termini  de tres  mesos  de l’entrada  en vigor  d’aquesta

Instrucció, els òrgans competents de cada centre hauran d’aprovar la

normativa interna que haurà de regular el funcionament de les unitats

de  règim  tancat  corresponents,  una  còpia  de  la  qual  s’haurà  de

trametre a la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari per a

la seva homologació”. Pel que ha de tenir-se en compte que aquestes

normatives internes  no són públiques i  no es pot tenir  accés a les

mateixes, tot i regular aspectes molt importants en un règim de vida

com és el primer grau. 

Circular  número  2/2001  de  la  Direcció  General  de  Serveis

Penitenciaris i de Rehabilitació, de determinació de l’òrgan competent

per a aprovar l’aplicació del Règim de vida previst a l’article 10 de la

LOGP als interns amb causes preventives.

No podem deixar de fer menció al règim de vida tancat per als

presos preventius, ja que, en primer lloc, es tracta d’una Circular de

l’any 2001 i,  en segon lloc,  per  l’escassa regulació  d’aquest  règim.

Aquesta es limita a establir qui té la competència en l’aplicació de la

proposta, no deixant cap mena de dubte que es tracta de l’Equip de

Tractament del Centre Penitenciari qui la farà i que serà la Direcció

General la que finalment aprovarà el règim de vida i la comunicació al

Jutjat de Vigilància Penitenciària a les 72 hores posteriors a la seva

aprovació. 

En quant a les limitacions que proposa són escasses, únicament

preveu que:

 “Finalment, la permanència dels detinguts i presos en el

règim  tancat  ha  de  ser  pel  temps  necessari,  fins  que

desapareguin  o  disminueixin  significativament  les  raons  o

circumstàncies  que  van  servir  de  fonament  per  aplicar-lo.

D’acord amb l’article 98 del Reglament Penitenciari, la revisió

de  l’aplicació  del  règim  tancat  als  preventius  no  es  pot

demorar  més  de  tres  mesos,  per  la  qual  cosa  els  centres
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penitenciaris han de posar la màxima diligència en remetre als

Serveis de Rehabilitació els informes de revisió amb l’antelació

suficient per tal que es pugui dictar la resolució escaient en el

temps i la forma escaient”. 

2.6. La Jurisprudència

Al  marge de la  coneguda Sentència  del  Tribunal  Constitucional

143/1997,  de  15  de  setembre  de 1997,  cal  destacar  l’absència  de

pronunciaments  recents  per  part  del  Tribunal  Suprem i  el  Tribunal

Constitucional en relació a les limitacions de vida i de drets que suposa

la  seva  execució.  A  aquella  Sentencia,  trobem la  única  limitació  al

règim de primer grau, afirmant que: 

“siendo  el  régimen  cerrado  previsto  en  el  art.  10

L.O.G.P.  el  más  riguroso  y  el  que  implica  una  mayor

limitación  del  ya  sustancialmente  restringido  «status

libertatis», por lo que la legislación penitenciaria confiere a

su  aplicación  un  carácter  excepcional  (…)  Por ello  la

aplicación del régimen cerrado ha de reservarse a aquellos

supuestos  en que los fines  de la  relación penitenciaria  no

puedan ser obtenidos por otros medios menos restrictivos de

derechos”.

Pel que el Tribunal, acaba atorgant l’empara demandat per manca

de motivació del manteniment del primer grau, exposant que: 

“Según este Tribunal ha tenido ocasión de afirmar,  la

motivación  de  las resoluciones  judiciales  constituye  una

exigencia  constitucional  que,  dirigida  en  último  término  a

excluir la arbitrariedad, se integra en el derecho a la tutela

judicial efectiva reconocido en el art. 24.1CE”, por lo que  “no

cabe estimar suficiente la remisión genérica en la resolución

del Juez a los informes obrantes en el expediente y la del
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Tribunal al hecho de que aquéllos señalasen la inexistencia

de  una  evolución  favorable  de  la  conducta  del  penado,

fundamentalmente  porque  los  referidos  informes  resultan

equívocos y no especificatorios de los datos exigibles a los

que  parecen  referirse,  puesto  que  ni  siquiera  incorporan

(como hubiera sido necesario para establecer el  contraste)

las  causas  objetivas  motivadamente  apreciadas  en  la

disposición inicial, según establece el art. 10.1 L.O.G.P.”.

En aquell  pronunciament destacava també el posicionament del

Ministeri Fiscal, qui, conjuntament amb el recorrent, afirmava que “en

la  censura  de  las  normas  de  rango  administrativo  y  cuasi

infrarreglamentario con las que, y en abierta colisión con la ratio del

art. 10 L.O.G.P., se pretende ampliar este precepto”.

Hem d’anar fins a la  STC 119/1996 de 8 de juliol per tal de

trobar un vot particular en el que es posa de manifest que haurien de

matisar-se els criteris  jurisprudencials que consideren que el  primer

grau  "no es sino una mera restricción de la libertad de movimientos

dentro del establecimiento”. Establint, a més, que:

 “la restricción del derecho a la libertad no aparece

regulada en la Ley con el carácter de expresividad exigido

taxativamente por el art. 25.2 C.E. Tampoco cabe apreciar

que  se  establezcan  en  el  precepto  transcrito  de  la  Ley

Orgánica  General  Penitenciaria  los  rasgos  cualitativos  y

cuantitativos  indispensables  para  cubrir  una  posterior

especificación  reglamentaria.  Por  todo  ello  estimo  que

debería haberse entrado en el análisis de la cuestión de la

legalidad de las medidas de aislamiento impuestas y, en

aplicación  de  cuanto  queda  expuesto,  debería  haberse

otorgado  el  amparo  solicitado  y  anulado  los  Acuerdos

impugnados,  ya  que su  adopción  se basó en  una mera
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Circular carente de la cobertura legal que exige el art. 25.2

C.E.”

Destaquen posteriorment pronunciaments respecte les limitacions

del  dret  a  la  intimitat,  vinvulades  amb  els  registres  diaris  dels

departaments  especials,  però  tampoc  en  aquests  casos  entén  el

Tribunal que es produeixen vulneracions de drets fonamentals, citant

argumentacions genèriques de seguretat  de l’establiment  i  els  seus

funcionaris. 

Així, a la  Sentència 106/2012 del Tribunal Constitucional,

Sala  1ª,  de  21  de  maig,  es  denega  l’empara  sol·licitat  per

vulneració del  dret  a la  intimitat  pel  registre de la cel·la  sense la

presència  de  l’intern,  ni  la  informació  posterior  del  contingut,

entenent que es va realitzar d’acord amb la regulació reglamentària i

donant per vàlida l’argumentació genèrica del Centre Penitenciari en

el sentit que:

 “la presencia de los internos en este acto de requisa de

la  celda  y  cacheo  de  los  objetos  existentes  en  la  misma,

merma la seguridad de los funcionarios y ocasiona conflictos

en  el  ejercicio  de  estas  medidas  de  seguridad  interior,

máxime como es el caso de internos del departamento de

aislamiento, por lo que por evidentes razones de seguridad

se realizan sin la presencia del interno.” 

No  obstant,  es  poden  trobar  pronunciaments  més  garantistes

respecte  el  dret  a  les  comunicacions.  Així,  a  la  Sentència  del

Tribunal  Constitucional,  Sala  1ª,  de  29  d’octubre  de  1996,

s’estableix  que: “La  relación  de  sujeción  especial  que  surge  como

consecuencia  del  internamiento  ha  de  ser  entendida,  como  ha

destacado este Tribunal (SSTC 120/1990, 137/1990 y 57/1994), en un

sentido reductivo compatible con el valor preferente de los derechos

fundamentales”,  de manera que: “El mantenimiento de una medida
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restrictiva de derechos más allá del  tiempo estrictamente necesario

para  la  consecución  de  los  fines  que  la  justifican,  podría  lesionar

efectivamente el derecho afectado, en este caso el derecho al secreto

de las comunicaciones (SSTC 206/1991, 41/1996, etc.)”.

Pel que es concedeix l’empara afirmant que: 

“Lejos  de  tratarse  en  este  caso  de  una  medida

individualizada  y  constituir  una  respuesta  a  peligros

concretos  que efectivamente  puedan incidir  negativamente

en el buen orden y seguridad del establecimiento, se habría

adoptado  sistemáticamente  para  todos  los  internos

clasificados en primer grado penitenciario y, concretamente,

en relación con los incluidos en el F.I.E.S. Esto nos indicaría

que no fue una medida excepcional.”, “La intervención de las

comunicaciones, medida excepcional, no debe adoptarse con

carácter general e indiscriminado, ni por más tiempo del que

sea necesario para los fines que la justifican”

En  el  mateix  sentit,  es  pronunciava  també  la  Sentència  del

Tribunal Constitucional 201/1997, Sala 1ª, de 25 de novembre

de 1997 al dir que:

 “las restricciones «impuestas por razones de seguridad,

de  interés  de  tratamiento  y  del  buen  orden  del

establecimiento»  no  son  aplicables  a  las  comunicaciones

telefónicas de un interno con su familia, en la lengua propia,

nacional o extranjera,  salvo que se razone, al  conceder la

autorización  condicionada,  que  el  uso  de  una  lengua

desconocida por los funcionarios del  Establecimiento puede

atentar a algún interés constitucionalmente protegido”  ,  “la

medida  restrictiva  de  derechos  ha  de  adoptarse  mediante

resolución  del  Director  del  establecimiento  especialmente

motivada  y  notificada  al  interesado;  la  resolución
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administrativa, por último, tiene que comunicarse al Juez a

fin de que éste ejerza el control de la misma. Y a estos tres

requisitos  se  añade  que  la  intervención,  como  medida

restrictiva  de  derechos  fundamentales,  debe  ser  idónea,

necesaria y proporcionada en relación con el fin perseguido

(STC 207/1996) Afirma la Sentencia taxativament que: “El

encontrarse  el  recluso  clasificado  en  primer  grado  de

tratamiento  no  comporta,  «per  se»,  una  peligrosidad

indiscutible para los principios de seguridad y buen orden. Y

la  reglamentaria  presencia  de  un  funcionario  no  puede

convertirse  (con  las  pertinentes  excepciones  que  han  de

quedar razonablemente plasmadas en el acto de autorización

condicionada o  de denegación)  en  un  fundamento  jurídico

para  prohibir  las  comunicaciones  familiares  en  la  lengua

propia  de  cada  uno,  cuya  celebración  es  tutelada  con  el

máximo respeto a la intimidad de los reclusos por la L.O.G.P.

(art. 51.1, párrafo segundo)”.

2.7. Recomanacions del Defensor del Pueblo i del Síndic de 

Greuges com a Mecanismes de Prevenció de la Tortura i altres 

Tractes o Penes Cruels. 

Amb posterioritat a l’entrada en vigor del Protocol Facultatiu de la

Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura i altres Tractes o

Penes Cruels, Inhumanes o Degradants, el 22 de juny de 2006 i la

seva  subscripció  per  part  de  l’Estat  espanyol,  a  través  de  la  Llei

Orgànica 1/2009,  de 3 de novembre,  que introdueix una disposició

final única de la Llei Orgànica del Defensor del Pueblo, es va atribuir la

condició  de  Mecanisme  Nacional  de  Prevenció  de  la  Tortura  (MNP)

d’Espanya al Defensor del Pueblo. El primer informe del mateix com a

MNP és el corresponent a l’any 2010, essent l’últim que s’ha publicat a

data  d’avui  el  corresponent  a  l’any  2014.  S’analitza  seguidament,
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doncs, el contingut dels cinc informes publicats pel Defensor del Pueblo

com a MNP. Les recomanacions contingudes en aquests informes que

facin  referència  al  compliment  de  penes  privatives  de  llibertat  en

primer grau, al règim tancat o d’altres tipus d’aïllament són escasses. 

Informe MNP 2010:

L’Informe MNP del 2010, al ser el primer, és més bé de caràcter

descriptiu, respecte qüestions tals com la pròpia Convenció contra la

Tortura,  el  propi  MNP,  la  seva  estructura  i  competències  i  el

procediment  operatiu  que  segueix.  No  conté,  en  canvi,  cap

recomanació  genèrica  en  relació  al  primer  grau  i  les  situacions

d’aïllament en general. Així les úniques mencions que es destaquen del

mateix són les següents:

Al  § 88, referint-se a les  sales d’inadmesos i  sol·licitants d’asil

situades a les fronteres:  “Si se producen situaciones de resistencia o

comportamiento  violento  (p.  ej.,  resistencias  en  el  momento  del

embarque  de  retorno),  se  emplean  las  medidas  de  contención  y

coerción  generales  previstas  para  el  CNP.  Según  se  informó,  se

requiere la valoración de los servicios médicos en el caso de que se

produzcan  lesiones  y  se  deja  constancia  en  los  expedientes

individuales. En el Aeropuerto de Madrid-Barajas, se dispone de una

dependencia de aislamiento, sobre la que se ha reclamado que sea

dotada con medios de videovigilancia y grabación.”

Al  §  362  i  següents  es  conté  una  explicació  del  que  és  la

classificació en primer grau i unes dades estadístiques que permeten

concloure al Defensor del Pueblo que es tracta d’un règim excepcional:

“a diciembre de 2010, el 1,76% de la población reclusa

estaba  clasificada  en  primer  grado”.  I  es  constata  que

“muchos  de  los  CP  visitados  disponían  de un  módulo  o

departamento específico a este fin, en el que se llevan a cabo
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actividades  de  tratamiento  de  carácter  voluntario  que

pretenden que estos internos realicen ciertas actividades de

tratamiento en solitario y, según avancen en su desarrollo,

puedan  ir  incorporándose  a  actividades  comunes  en

pequeños grupos,  con respeto a  unas normas mínimas de

convivencia  y  con  la  finalidad  última  de  que  puedan

progresar de grado. A este respecto, aunque ya fuera del año

a  que  se  refiere  el  presente  informe,  debe  celebrarse  la

reciente reforma operada por el Real Decreto 419/2011, de

25 de marzo, que ha introducido un apartado tercero en el

artículo 90 del RP, estableciendo la obligatoriedad de diseñar

un  programa  de  intervención  específico  que  garantice  la

atención personalizada a los internos en régimen cerrado.”

Al  § 355 es fa referència  a l’aïllament provisional  com a mitjà

coercitiu i es constata que “según el artículo 72 del RP, el uso de estos

medios deberá ser proporcional a la situación, se aplicarán durante el

tiempo estrictamente necesario cuando no exista otra manera menos

gravosa  y  no  podrán  suponer  una  sanción  encubierta”.  I  acaba

afirmant que “cuando esta Institución visita  los  CP,  constituye una

práctica habitual visitar a los internos que se encuentren sometidos a

medidas cautelares de aislamiento personal o cumpliendo sanciones de

aislamiento en celda, no habiéndose apreciado irregularidades en el

curso  de  las  mismas  y  comprobando  que  los  médicos  visitan

diariamente a los internos.”

Finalment al § 412 es conté una recomanació puntual referida al

Centre  “Punta  Blanca”  de  Ceuta,  concretament  a  les  situacions  de

trasllats de menors, que es troben en règim tancat, cap als jutjats o

per raons mèdiques, ja que  “se realiza por miembros del CNP, que

van uniformados y en coches patrulla,  lo  que debe corregirse para

adaptarse a las previsiones normativas indicadas.”

Informe MNP 2011:
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L’informe  del  MNP  conté  una  llista  extensa  de  recomanacions,

encara que les que es refereixen al primer grau són molt escasses, les

quals es limiten a les següents:

Pàgina 147

“En  el  CP  de  Hombres  de  Barcelona,  un  grupo  de

internos  clasificados  en  primer  grado  manifestaron  que  la

comida estaba fría, pues se servía mientras ellos disfrutaban

de sus horas de salida al patio. Dado que la entrevista se

mantuvo con ellos en el patio, se visitaron algunas celdas del

módulo donde, efectivamente, la comida estaba servida en

las  mesas  y  no  tenía  la  temperatura  adecuada.  Los

funcionarios  de  servicio  manifestaron,  al  ser  preguntados

sobre esta cuestión, que los horarios de reparto de comida

eran  inamovibles  y  que,  a  pesar  de  que  la  comida  se

transporta  desde  la  cocina  en  carros  isotérmicos,  si  los

internos permanecían en el  patio era lógico que al final la

comida se enfriara. Por ello, sería conveniente organizar las

salidas al patio de estos internos en horario distinto al de las

comidas.”

Pàgina 172

 “En  el  CP  de  Hombres  de  Barcelona,  donde,  según

informó el Director, estaba en trámite judicial una denuncia

por  presuntos  malos  tratos,  se  mantuvieron  diversas

entrevistas con internos que se encontraban clasificados en

primer grado. Si bien manifestaron que el trato dispensado

por  algunos  funcionarios,  era  excesivamente  autoritario  y

que,  en  alguna  ocasión  se  habían  enfrentado  a  ellos,  no

quisieron dar una información más detallada al respecto, a

pesar de que se les informó de que todo lo que nos pudieran

manifestar era confidencial.”
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Informe MNP 2012

Els  continguts  referits  al  règim  tancat  són  escassos,  més

abundants són aquells que es refereixen a l’aïllament, però sempre en

relació amb situacions molt concretes detectades als diferents centres

visitats. D’aquests en destaquem els següents:

Pàgina 90

“En  la  visita  al  CP  Ocaña  II  (Toledo)  se  examinó  el

expediente de un interno al que se le aplicaron, como medios

coercitivos por agresión a otro interno, fuerza física personal,

28 horas de aislamiento provisional  y 4 horas de sujeción

mecánica con correas.  No obstante,  en la comunicación al

Juez de Vigilancia Penitenciaria sólo figuraban el aislamiento

provisional  y la sujeción mecánica con correas, pero no la

fuerza física, lo que se ha puesto en conocimiento de la SGIP.

Por lo que respecta a la duración de las medidas, el artículo

72  del  Reglamento  Penitenciario  dispone  que  los  medios

coercitivos  sólo  se  aplicarán  durante  «el  tiempo

estrictamente  necesario».  En  este  CP,  sin  embargo,  se

comprobó  que  en  10  casos  los  aislamientos  provisionales

rondaron las 48 horas de duración y en un caso se superaron

los dos días y medio. En consecuencia, se ha trasladado a la

SGIP  la  conveniencia  de  revisar  el  uso  del  aislamiento

provisional que se efectúa en el centro.”

Pàgina 96

Referit al CP d’Àlaba:

“En el momento de la visita se encontraban en las celdas

de observación dos mujeres y un hombre, una de ellas desde

hacía 3 días por aislamiento provisional, la otra desde hacía
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10 días por aplicación del artículo 75.1 RP, y el hombre desde

hacía casi un mes por la misma razón. Estos internos fueron

entrevistados  individualmente,  así  como  la  interna  y  el

interno  «de  apoyo»,  que  manifestaron  no  haber  recibido

formación para ello, lo que debería subsanarse. Una de las

internas se quejó de llevar 4 días sin ducharse, a pesar de

haberlo solicitado. Además, las dos internas manifestaron no

haber salido al patio en toda su estancia. Estas condiciones

de vida para estancias de varios días de duración no resultan

aceptables,  por  lo  que  se  ha  manifestado  a  la  SGIP  que

deberían  adoptarse  medidas,  con  carácter  inmediato,  para

subsanar esta situación.”

“En el CP Ocaña II (Toledo), las instalaciones del módulo

de aislamiento e ingresos resultan precarias para estancias

largas, como pueden ser el cumplimiento de una sanción de

aislamiento o limitaciones regimentales  del  artículo 75 RP,

por lo que se deberían adoptar las medidas oportunas con el

fin de que dichas dependencias se asemejen a las celdas de

los módulos ordinarios.”

Informe MNP 2013

Aquest informe, respecte allò referent al règim tancat, segueix la

mateixa  tònica  que  els  anteriors,  del  que  destaquem  la  següent

consideració:

§ 133. “En los CP Puerto I, Puerto III (Cádiz) y Sevilla II

se estaba aplicando el Programa de intervención en régimen

cerrado,  previsto  en  la  Instrucción  17/2011  de  la  SGIP,

comprobándose su progreso en particular en el CP Puerto III

(Cádiz). En el CP Puerto I (Cádiz), por su parte, se indicó que

debido a la particularidad de que todo el centro es específico

de internos en régimen cerrado (aunque no todos participan
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en  dicho  programa),  no  se  realizan  las  evaluaciones  que

contempla  la  citada  Instrucción,  lo  que  a  juicio  de  esta

Institución resultaría  conveniente,  con el  fin  de conocer  el

número  de  mbajas  por  progresión  a  segundo  grado,

aplicación del  artículo 100.2 RP u otras razones, así  como

que  se  realizase  una  valoración  global  del  programa.  En

cualquier caso, debe destacarse en este centro el régimen de

vida que se aplica a los internos, que cuenta con una mayor

flexibilidad  que  el  régimen  cerrado  que  se  aplica  en  las

prisiones ordinarias, con el fin de procurar la adaptación e

integración de estos internos al régimen ordinario de vida y

reducir  al  menor  tiempo  posible  la  permanencia  en  la

situación regimental del régimen cerrado.”

Molta més atenció, a l’igual que als informes anteriors, mereixen

les situacions d’aïllament. Les preocupacions, en aquest informe, giren

en  torn  a  l’atenció  mèdica  dels  interns  en  aïllament.  Són  temes

recurrents, també, les instal·lacions en que es compleixen els diferents

tipus d’aïllament, la motivació en l’adopció de la mesura, la duració de

la mateixa i la notificació al Jutjat de Vigilància Penitenciària. 

Informe MNP 2014

S’articulen  diverses  recomanacions  genèriques,  no  en

relació al règim tancat, però sí en relació a l’aïllament:

§ 163. “En cuanto al cumplimiento de las sanciones, esta

institución considera que, en beneficio de los internos y a fin

de  hacer  menos  aflictivo  el  aislamiento  prolongado,  se

permita a los internos optar por la posibilidad de tener  al

menos un día de descanso en el cumplimiento de sanciones

de  aislamiento  en  celda  cuando  su  cumplimiento  suponga

más de 14 días de aislamiento.”
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§ 168. “Se debería prohibir la aplicación de aislamiento y

sujeción mecánica a internos con trastorno mental grave e

incluso  trastornos  psicóticos,  pues  en  tales  casos  podría

constituir tortura, por el elevado riesgo de que el aislamiento

desencadene  crisis  psicóticas  o  descompensaciones  de

trastornos preexistentes.”

§  181.  “Con  independencia  del  criterio  de  esta

institución, dado que en la práctica los CP están haciendo uso

del artículo 75.1 RP para imponer limitaciones regimentales

similares  a  las  sanciones  de  aislamiento  o  el  régimen

cerrado, sin disponer de las mismas garantías procesales que

aquellas, en las visitas se revisa a fondo su aplicación.

En  todo  caso,  dichas  medidas  deberían  respetar  el

carácter  de  excepcionalidad  y  subsidiariedad,  y  el

procedimiento que se establece en las instrucciones internas

de  funcionamiento  establecidas  por  las  propias

administraciones penitenciarias.”

§  186.  “Las  instalaciones  donde  se  lleve  a  cabo  el

cumplimiento  de  la  sanción  de  aislamiento,  el  aislamiento

provisional,  o  limitaciones  regimentales  y  medidas  de

protección personal,  con fundamento en el  artículo 75 RP,

deben  ser  adecuadas  y  de  características  similares  a  las

celdas ordinarias, especialmente en aquellos casos en los que

la duración de la estancia de los internos sea prolongada. Es

preciso recalcar que el mantenimiento durante varios días de

internos en celdas sin ningún mobiliario, con excepción de la

cama, sin acceso a sus pertenencias y ni siquiera los más

básicos elementos de aseo o sábanas, no resulta de ningún

modo aceptable, aun cuando sea por motivos de seguridad.

Tampoco se consideran adecuados los patios cubiertos por
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mallas  metálicas  existentes  en  algunos  departamentos  de

aislamiento.”

§  187.  “Son  preocupantes  los  casos  observados  en

algunos CP en los que la actuación de los servicios médicos

en  situaciones  de  aislamiento,  o  de  las  limitaciones

regimentales y medidas de protección personal del artículo

75 RP, no se produjo cumpliendo todas las garantías para

con  los  internos,  como  por  ejemplo:  la  falta  de

reconocimiento médico de los internos durante la sanción de

aislamiento o el aislamiento provisional; el reconocimiento de

aquellos  varias  horas  después  del  inicio  del  aislamiento

provisional,  o  incluso  de  la  sujeción  mecánica  (con  el

consiguiente  riesgo  en  caso  de  que  puedan  existir

contraindicaciones) o la realización del informe médico previo

al cumplimiento de la sanción de aislamiento únicamente en

base  a  la  historia  clínica  del  interno  y  sin  reconocerle

personalmente.  En  consecuencia,  debe  protocolizarse

adecuadamente  el  reconocimiento  médico  que  debe

realizarse  en  caso  de  sanción  de  aislamiento,  medios

coercitivos y artículo 75 RP.”

§  258.  Se  desea  resaltar  la  importancia  de  la

videovigilancia en estos centros.  Efectivamente,  el  sistema

de videovigilancia y grabación tendría que cubrir todos los

espacios comunes como los comedores, talleres, etc., y todas

las  habitaciones  que  se  utilicen  para  el  aislamiento

provisional y la sujeción mecánica, ya que de esta forma se

puede supervisar cómo se han desarrollado estos medios de

contención  y  durante  cuánto  tiempo.  En  este  contexto,

deberían quedar  fuera de esta cobertura el  interior  de las

habitaciones  de  los  menores  y  las  salas  de  visitas  de
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familiares, para garantizar el derecho a la intimidad personal

y familiar.”

Recomanacions del Síndic de Greuges en funció d' Autoritat

Catalana per a la Prevenció de la Tortura

A Catalunya la Llei 24/2009 del 23 de desembre, del Síndic de

Greuges, va  atribuir  a aquesta institució la condició de Mecanisme

Nacional  per  a  la  Prevenció  de  la  Tortura,  al  permetre  el  Protocol

Facultatiu de la Convenció de Nacions Unides contra la Tortura i altres

Tractes o Penes Inhumans, Cruels o Degradants la creació de més d'un

Mecanisme en los supòsits d' Estats descentralitzats. Es va posar en

funcionament  amb   la  denominació  d'  Autoritat  Catalana  per  a  la

Prevenció de la Tortura, dins  un marc competencial de la Generalitat

de Catalunya en l' àmbit penitenciari, policial, sanitari i de menors. 

Posteriorment, el 5 de març de 2015 el Tribunal Constitucional va

resoldre  el  recurs  d'inconstitucionalitat  formulat  pel  Defensor  del

Pueblo contra la competència de l'Autoritat Catalana per a la Prevenció

de la Tortura com a Mecanisme Nacional previst en l'esmentat Protocol

Facultatiu.  Aquesta  sentència  va   declarar  inconstitucional  aquesta

atribució. Aleshores, la Resolució del 9 d'abril de 2015 del Síndic de

Greuges va  acordar la creació del Mecanisme Català per a la Prevenció

de la Tortura i altres Tractes o Penes Inhumans, Cruels o Degradants

de conformitat amb les funcions atribuïdes per l'esmentada llei.

El Síndic de Greuges en la seva funció de Mecanisme Nacional ha

publicat informes anuals entre 2011 i 2015. S'han recollit a continuació

les recomanacions que es van realitzar en matèria de compliment de

penes  privatives  en  condicions  d'aïllament,  a  partir  de  les  visites

realitzades a centres penitenciaris de Catalunya.
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Any 201113

Recomanacions:

1. Cal  col·locar més càmeres i  sistemes de gravació a tots els

centres  i  pavellons  hospitalaris  penitenciaris...En  particular,  a  les

cel·les  destinades  a  fer-hi  els  aïllaments  provisionals  i  les

immobilitzacions.

6. El temps d’estada de l’intern en situació d’aïllament provisional

s’ha de reduir al màxim  que exigeix la situació concreta i  s’ha de

comunicar al jutge de vigilància penitenciària al  mateix moment que

s’acorda l’adopció de la mesura. 

Any 201214

Recomanacions:

Instal·lar  sistemes  de  videovigilància  a  totes  les  cel·les  de

contenció i/o aïllament, a les sales on es fan els escorcolls amb nu

integral, als espais d’interacció intern/treballador i, en la mesura que

sigui possible, a les escales que comuniquen els diferents accessos o

plantes. 

Any 201315

Recomanacions:

Cal instal·lar un sistema de videovigilància a totes les cel·les de

contenció i/o aïllament provisional

d) Centres de menors

L’aïllament d’un infant o jove en una habitació de contenció ha de

ser realment només durant el mínim temps imprescindible. En cap cas

s’ha d’utilitzar la contenció o l’aïllament com una sanció, atès que això

lesiona els drets fonamentals dels infants i els joves.

Any 2014:

13Veure els centres visitats a la pàgina 29 de l'Informe
14Veure els centres penitenciaris a la pàgina 83 de l'Informe
15Veure els centres penitenciaris a les pàgines 86/87 de l'Informe
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Centre  Penitenciari  d'Homes  de  Barcelona.  (pàg.  58).

Departament d'infermeria

Recomanacions:

3. Es recomana que s'elabori un protocol sanitari d'actuació més

específic  i  detallat  que la Circular  3/2004,  que hauria  d'establir  els

registres necessaris en la indicació i el seguiment de les mesures de

contenció  i  aïllament,  més  enllà  del  registre  sense  variables

preestablertes  al  curs  clínic  del  pacient.  Així  mateix,  també  es

considera  útil  l'elaboració  d'un  registre  separat  del  nombre  i  les

característiques de les mesures restrictives que s'utilitzen a la unitat.

Centre  Penitenciari  Brians  1  (pàg.  58).  Departament  Especial

Dones

Recomanacions:

Pel que fa al Departament Especial de Dones, i en els casos en què la

cel·la d'abaix estigui ocupada, cal  valorar la possibilitat de traslladar

a  les  internes  a  les  cel·les  d'aïllament  o  contenció  a  través  de

l'ascensor  fins  a  la  planta superior,  amb l'adopció  de mesures  de

protecció  adequades per  assegurar  tant  la  integritat  de la  interna

com dels mateixos funcionaris encarregats d'aquest trasllat.

Centre Penitenciari Ponent (pàg. 61)

Recomanacions:

S'han d'instal·lar càmeres de videovigilància a la zona de la rotonda

del Departament d'ingressos. Entre les observacions, la situació de les

cel·les d'aïllament o contenció de la segona planta del Departament

d'Ingressos incrementa notablement la probabilitat de lesions tant en

les funcionaries com en les internes en cas d'agitació.

Centres  d'internament  de  menors  Centre  Residencial  d’acció

educativa  Can   Rubió(pàg.82)

La mesura de d'aïllamient dins d'una habitació tancada amb clau i

sense visibilitat desde l'exterior, especialment en pacients en un estat

psíquic alterat, si es tracta d'una mesura terapèutica i excepcional,

hauria  d'anar  acompanyada  d'altres  mesures  de  seguretat,  com
72



l'existència  de  càmeres  de  seguretat  o  de  timbres,  el  seguiment

sanitari i la revisió periòdica de la indicació de la mesura.

Any 2015 

Centre Penitenciari Brians2(pàg. 76)

Recomanacions:

1.- Cal  restringir el recurs al primer grau, i en tot cas, suavitzar el 

rigor de les condicions de compliment i augmentar les hores 

dedicades al tractament individual i personalitzat. 

2.- L'aïllament hauria de tenir sempre un caràcter excepcional, atès 

al caràcter aflictiu i desocialitzador que suposa. També caldria 

aixecar-lo quan els informes mèdics, psicològics i socials indiquin que

és contraproduent o que no dóna els resultats esperats en funció de 

la finalitat última de la pena.

Centre Penitenciari de Lledoners (pags. 78, 79)

Recomanacions:

1.- Es recomana que la direcció del  centre estigui   amatent a les

queixes i les denúncies que presenten els interns per la presumpta

comissió  de  maltractaments  o  per  rigor  innecessari  al  DERT.  

2.- Es recomana que el director i el subdirector de règim interior del

centre visitin el DERT, com a mínim un cop o dos per setmana, a

banda del coordinador d'aquest departament.

3.-  Cal  que  es  valori  la  idoneïtat  de  fer  canvis  rotatius  en  els

funcionaris que es destinen al DERT i es prioritzi destinar-hi  aquells

que tenen una formació específica en matèria de resolució pacífica de

conflictes, i en la gestió de l'ús dels mitjans de control i coercitius,

per evitar conflictes i amb la finalitat que s'hagi de récorrer a l'ús de

la  força  com  menys  millor.  

4.- Cal que  s'instal·li al Departament una bústia de queixes tancada

amb clau que puguin fer servir els interns per presentar queixes en

qualsevol moment.

5.- cal que la direcció del centre detecti les necessitats de formació

que tenen els  funcionaris  que treballen  al  DERT i  les  traslladi  a  la
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Direcció General de Serveis Penitenciaris perquè es tinguin en compte

a l'hora de dissenyar programes de formació.

IX  Conclusions  i  Recomanacions  (pàg  132)

Persistència dels indicis de maltractament en centres penitenciaris.  

b) Així mateix, es relaten episodis de rigor excessiu en les sancions.

El règim de primer grau i les seves condicions de compliment poden

resultar incompatibles amb les normes bàsiques de respecte als drets

humans i amb l'orientació a la reinserció social i reeducació que ha de

tenir en  la condemna penal. Malgrat que la normativa penitenciària

que estableix el marc d'aquest règim és de l'àmbit estatal, hi ha un

marge per a la interpretació gradual, menys lesiva per a la salut física

i mental de les persones internes.

Centres d'Internaments de Menors 

Centre d'acollida L'Estrep (pàg. 89)

Recomanacions:

4.- No fer ús de l'habitació per al compliment de sancions o més enllà

del temps estrictament necessari.

Centre educatiu Can  Llupià (pàg. 92)

Recomanacions:

4.- Les sales de contenció només han d'utilitzar-se durant el temps 

imprescindible.

Centre  Residencial  d'acció  educativa  i  terapèutica  Can   Rubió

(pàg.  97)

Recomanacions:

5.- Cal que s'instal·lin càmeres de seguretat a l'interior de les sales de

contenció.  

6.-  Cal   garantir  que  el  personal   de  seguretat  no  vagi  armat  en

presència dels infants i que no faci les contencions amb l'armament a

sobre.

Centre  Residencial  d'educació  intensiva  Els  Castanyers  (pàg.  97)

Recomanacions:
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1.-  Cal   recordar  que  les  Regles  de  les  Nacions  Unides  per  a  la

protecció  dels  infants  privats  de  llibertat  preveuen  que  estan

“estrictament prohibides les penes d'aïllament o de cel·la solitària”.  

(Regla 67)

IX  Conclusions  i  Recomanacions  (pàg  133)

5. -  Mesures disciplinàries excessives en centres d'internament d'infants i

adolescents.   El  Mecanisme  insisteix  en  l'exigència  que  l'aplicació  de  les

normes  disciplinàries  s'ajusti  a  les   normes  i  estàndards  internacionals

(Regles  de  Nacions  Unides  per  a  la  protecció  dels  menors   privats  de

llibertat), de manera que s'eviti l'aplicació de penes d'aïllament o de cel·la

solitària.

3. Anàlisi psicosocial de l'Aïllamient en el context penitenciari

3.1. Introducció: Els efectes de la presó en l'ésser humà.

L'experiència de la  presó com a institució  total,  no deixa indiferent

ningú.  La  socialització  que  es  dóna  dins  de  la  presó,  és  contrària  a

l'esperada  rehabilitació,  prevista  en  el  sistema  legal.  Goffman  (1970)16

descriu detalladament els diferents efectes per a l'individu que tenen lloc en

una  institució  total  com  la  presó:  deshumanització,  desculturació,

manipulació  del  "jo",  alta  tensió  psíquica,  estat  de  dependència  i

estigmatització, entre unes altres.  La pròpia arquitectura carcerària genera

en  si  mateixa  efectes  negatius  en  la  persona.  Els  materials  que  la

configuren  (comportes,  passadissos,  panys,  finestres,  etc.)  tensionen

l'estada, incrementen la sensació aïllament i reclusió i disposen el sistema

per a l'exercici del poder sobre la persona reclusa17. L'aïllament social propi

de la presó, provoca patiment i importants mancances, que pot provocar

alteracions en la persona, d'una manera negativa, més si hi ha abusos i

maltractaments  i  es  vulneren  els  drets  fonamentals  de  les  persones

internes18.  Això no només el  temps que la  persona estigui  reclusa en la

institució,  sinó  també  el  temps  posterior  a  la  mesura  d'internament,

arribant  a  afectar  a  la  persona reclusa,  però  també als  seus  familiars  i

entorn.

16E. Goffman (1970). Internados. Ed. Amorrotu
17Foucault, M. (1986) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid. Siglo XXI
18García-Bores, J. El impacto carcelario (ver Bergalli, 1996, ver Rivera Beiras, 1992)
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        Per poder sobreviure a aquest sistema, és clau el procés d'adaptació

que desenvolupi la persona. Sense una bona adaptació al nou mitjà, aquest

serà sempre vist com a amenaçador, coercitiu i en molts casos, destructiu.

Així doncs, la presó exigeix certes consistències comportamentales (cultura

carcerària) que suposa una adaptació a la seva anormalitat; potenciant la

inadaptació  social  que,  a  la  seva  vegada,  dificultarà  la  posterior  vida

normalitzada en la societat.

Si  la  finalitat  del  sistema penitenciari  és  facilitar  la  reinserció

social,  difícilment  això  s'aconseguirà  mitjançant  estratègies

coercitives, abusos de poder o l'aplicació de situacions de tortures o

tractes o penes cruels, inhumans o degradants.  Si  efectivament la

finalitat  fos  la  reinserció  tindria  molt  més  sentit  promoure  el

desenvolupament d'habilitats socials i de codis cívics de convivència

que  permetin  corregir  les  conductes  inadaptadas  per  les  quals  la

persona va ingressar a la presó, apostant per un model d'integració

que conformi activament una personalitat fugint d'aquelles tècniques

que generin despersonalització i deshumanització.

Per  això,  i  arran  dels  casos  de vulneració  dels  drets  humans

detectats per la Coordinadora per a la denúncia i la prevenció de la

tortura, secció Catalunya, és clau analitzar els efectes psicològics que

es produeixen en el marc del sistema d'aïllament DERT

3.2. El  règim  d'aïllament:  orígens  i  objectius  des  de  la

perspectiva psicosocial

Per entendre l'origen, els objectius, les tècniques i les conseqüències

de l'aplicació del règim d'aïllament en l'àmbit penitenciari modern, ens hem

de retrotreure als models aplicats a les presons nord-americanes a partir de

la dècada dels 50 i en les presons de màxima seguretat d'Alemanya a partir

de la dècada dels 60. Partint que la institució penitenciària, com a institució

tancada  creada  pel  sistema  social,  constitueix  una  institució  punitiva  i

“correctora” en el lo personal i d'escarment en lo personal i social, els qui

defineixen els objectius de les diverses polítiques penitenciàries sempre han
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procurat  optimitzar  al  màxim  possible  les  possibilitats  que  brinda  la

instituciópenitenciària.

         Així,  els  models  a  dalt  esmentats  sorgeixen  a  partir  de

l'experimentació pràctica de l'aplicació de l'aïllament total a les persones,

amb el que es confirma que mitjançant l'aïllament d'un ésser humà es pot

aconseguir la seva completa adhesió i  adaptació així com un trencament

absolut de la personalitat sense cap intervenció de violència física exterior.

Estudis realitzats fins al moment, relatius a l'efecte de l'aïllament en l'ésser

humà, asseguren que a partir del 10è dia d'aïllament tota persona sotmesa

a ell patirà, en major o menor mesura, efectes psicològics negatius.

3.3. Tècniques i mecanismes implicats en el dany psicològic i

psicosocial19

L'aïllament  social,  que  consisteix  en  la  incomunicació,  la  privació

d'estímuls i de contacte humà, pot atemptar contra la naturalesa social de

l'ésser humà, minvant la dignitat i generant profunds impactes psicològics.

La  desidentificació  de  la  persona,  tan  en  l'àmbit  personal  com  en  el

col·lectiu  és  un  dels  efectes  que  es  generen  en  el  medi  penitenciari.

S'activen mecanismes d'aïllament a conseqüència dels quals la persona pot

experimentar un debilitament i/o pèrdua de la seva personalitat, de la seva

identitat personal,  la seva autoimatge, la consciència sobre si  mateix, la

capacitat de decidir sobre la seva vida, la noció d'individualitat i la noció de

pertinença a un grup o comunitat20.

Així mateix, les diferents tècniques d'aïllament poden incidir també en

la desidentificació en lo social. Som animals socials i, com a tals, rebem una

enorme  quantitat  d'estímuls  que  condicionen  la  nostra  vida.  L'aïllament

social, suposa la privació o manca d'estímuls de l'entorn necessaris per a un

funcionament  normal,  que  dificulta  la  capacitat  de  vinculació  humana  i

19Els  maltractaments  i  la  tortura  en  el  règim d'aïllament,  així  com els  seus  efectes  psicològics  s'han
documentat  en  riguroses  investigacions  i  informes  de  reconegudes  organitzacions  nacionals  i
internacionals que s'han pres com a referència: Informe del Mecanisme Català per a la Prevenció de la
Tortura (2015); Informe Provisional del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la
Tortura y otros tratos o penas crueles,  inhumanos o degradantes (2011) Sr. Juan E. Méndez; informe
“Incomunicación y tortura: análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul” (2014) ARGITUZ,
AEN, Ekimen Elkatea, GAC, Jaiki-Hadi, OME, OSALDE, Dpto. Psicología Social (UPV/EHU)
20E. Goffman (1970). Internados. Ed. Amorrotu
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impossibilita les relacions humanes empàtiques. En altres casos, fàcilment

pot  comportar  certa  desconnexió  amb  la  realitat  o  a  construir  imatges

distorsionades de la realitat. 

       L'aïllament en la seva fase primera suposa estar tancats i tancades a la

cel·la fins a 22 hores, amb poca estona de pati al dia, reduït a pocs metres,

sense més companyia que la d'un altre pres/a que es trobi en el mateix

règim,  sense  poder  parlar  entre  ells/es,  i  moltes  vegades  amb  l'única

companyia  dels  funcionaris.  Desenvolupant-se  aquesta  rutina  de  manera

successiva un dia darrere l'altre.

                  S'ha documentat21 com l'aïllament implica el control sobre les

necessitats bàsiques tan relacionades amb la higiene o els esfínters, com

amb la necessitat se seguretat i integritat física i psíquica, com la por, el

pànic  o  la  incertesa.  Es  controla  la  relació  amb  l'entorn,  el  sentit  de

l'orientació mitjançant la manipulació visual (ús de llums), la manipulació

auditiva, el maneig del temps de la temperatura. Les expectatives, les falses

ideacions i la imaginació sobre la mort, el dolor extrem i la temporalitat

relativa a la fi de l'aïllament afecten la integritat psicològica, i poden arribar

a “trencar” a la persona; la despullen de la seva identitat i del sentit del

“jo”.

        En definitiva, els mètodes de desidentificació i despersonalització

poden  comportar  greus  conseqüències  per  a  la  integritat  psíquica  de  la

persona; una d'elles és l'anul·lació de la personalitat de l'individu en relació

tan a si mateix com al seu grup de pertinença que, en definitiva, conforma

el seu ésser individual i social.

        En els casos d'aïllament perllongat, els impactes són majors i poden

ser irreversibles en els períodes de més de 10 dies segons alguns estudis i

15 dies, sent aquest el límit proposat pel Relator Especial de les Nacions

Unides per a la Tortura, donats els efectes en la psique de l'individu. Així

mateix, encara que el règim d'aïllament hauria d'aplicar-se com a mesura

excepcional, l'alta regularitat i la subjectivitat en els criteris d'ingrés, així

com la falta d'informació sobre els comportaments esperats per posar fi al
21“Incomunicación y tortura: análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul” (2014) ARGITUZ, 
AEN, Ekimen Elkatea, GAC, Jaiki-Hadi, OME, OSALDE, Dpto. Psicología Social (UPV/EHU)
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període d'aïllament, poden augmentar la sensació d'incertesa i la falta de

control sobre el propi procés, minvant la resistència del pres/a22.

    3.4. Les condicions d'aïllament en el règim del DERT, segons

les testimonis23

  Les persones entrevistades per al present informe fan referència a

preocupacions relatives a: l'estat  de l'espai  físic  de la cel·la  i  el  pati,  la

relació entre el funcionari i el reclús/a, situacions que impliquen a personal

sanitari  i/o  instal·lacions  de salut  i  situacions  relatives  a  familiars  en  el

règim de visites. En el següent quadre es recullen les seves vivències sobre

aquest tema:

Sobre El estat de
l'espai físic: 
condicions de la 
cel.la i del pati

Control de l'espai vital: 
limitació del moviment i 
de l'espai vital a la cel.la i al 
pati

La cel.la:
“Espacio del patio 10 x 5 metros. 
 Las celdas están totalmente vacías, 
con bloque de acero y ventanas 
blindadas”
El pati:
“El patio es como un pozo, paredes 
super altas, tamaño pista de fútbol 
sala, con vallas que casi no dejan 
ver el cielo, sin arboles… Recuerdo 
que al cambiar de Centro 
Penitenciario le dije: mamá, hay 
árboles! Llevaba 2 años y medio sin 
ver un árbol”
“Sales 2 horas solo al patio, acabas 
medio desquiciado, engarrotado 
físicamente”

Falta d' higiene 
i insalubritat de la cel.la

“Las celdas son con chinches, 
pulgas, ratas… Son celdas sin 

22Informe Provisional del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2011) Sr. Juan E. Méndez
23Per aquest informe s'han entrevistat a 2 ex-reclusos i 2 familiars. Aquests van sol.licitar que els seus
noms constessin a l'informe: José Subirachs (ex reclús), Salvador José Parrilla (ex reclús), Concepción
Bardina (familiar, mare de Salvador José Parrilla) i SF (familiar que va demanar anonimat, companya
sentimental d'un ex reclús que no va voler ser entrevistat degut a la “total falta de confianza en el sistema,
y por ello, en el uso del presente informe”). Els DERT en els que han estat reclusos corresponen als
centres penitenciaris: Trinitat, CP Joves i Brians 1. El número d'internaments en el DERT són 10 en un
dels casos i entre 12 i 14 en l'altre. Els períodes van anar entre els 14 dies i els 10 mesos. En un dels casos
refereix: 1 període de 10 mesos, 3 períodes de dos mesos i diferents períodes de 15 dies. En l'altre: 1
període de 40 dies i la resta de períodes de 14 dies. En ambdos casos el motiu de reclusió al DERT va ser
el  càstig.  L'entrecomillat  correspon a  les  paraules  textuals  dels  entrevistats,  pel  que s'ha respectat  la
llengua original de l'entrevista.
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condiciones, con barrotes y sin 
filtro, Sin sol y una humedad 
importante que, a veces, te crea una
pulmonía”

Sobre la relació
funcionari- 
reclús/a

Humiliacions recurrents, 
escorcolls, insults, cops
i agressions físiques

“Te intimidan, te humillan, te hacen 
desnudarte, eran 5 funcionarios allí 
con los guantes sin saber por dónde 
te viene un bofetón”
“Y era todo el tiempo, agresiones, 
cacheos, intimidaciones, durante 
día y la noche”

Privació de la higiene “Hasta 12 días sin que te cambien la
ropa, uno haciéndose las 
necesidades encima, ni ducha”

Control de les necessitats 
bàsiques: ritme son-vigilia 
(encendre i apagar els llums 
a voluntat del funcionari, en 
repetides ocasions sense 
patró predictible); control 
sobre la higiene  d'esfínters: 
privació d 'accés a serveis d' 
higiene  

“No te dejan ir al baño, te haces 
encima, no te limpian”
“Y encienden y apagan muchas 
veces las luces durante la noche, 
para molestar”

Insults i  llenguatge 
humiliant

“Los carceleros usan un lenguaje, 
un tipo de jerga, insultos … Si te 
niegas hacer actividad, te quedas 
sin patio, en celda”
“El lenguaje era: -piernas abiertas, 
quítate la ropa ¡ya verás lo que es 
respeto!-”

Desinformació sobre la 
temporalitat en el període 
d'aïllament

“Entre pasillos centrales y los 
módulos, te están esperando, se 
cierra todo y vienen del especial, te 
agarran y te llevan, no te dicen 
cuanto estarás. Son 2 días en 
aislamiento provisional, sin 
cordones, ni chaqueta. A los 2 días, 
48 horas, viene el Funcionario con 
el parte disciplinario, te dicen 
cuanto tiempo estarás. Son de 
ejecución inmediata, hasta que no 
cumplas la sanción no sales”

Contencions mecàniques “Vienen con el servicio médico, 
para ver si te tienen bien 
amarrado... A hostia limpia te 
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amarraban, me dieron con palos, 
patadas, puñetazos y luego ataban.
Me emparapeté con capas de ropa, 
preparándome para la que iba a 
venir, te van desnudando, esposado 
y apaleado, hasta llegar al centro, 
era como un tubo humano, como 
un pasillo; te van dando, viene el 
médico y te toma el pulso y la 
tensión. - No le den mucho en la 
cabeza, a ver si va haber 
problemas-, decía el médico. Me 
arrastraron por la barba”

Situacions que 
impliquen a 
personal 
sanitari  i 
instal.lacions 
de salut

Departament de 
psiquiatria

“En psiquiatría vi gente sobre 
medicada, con ataques psicóticos, 
atados, un pinchazo y listo…una 
vez tuve que ir de noche a limpiar,
al entrar a la celda de aislamiento
había un charco de mierda y de 
sangre. Los atan en camas de 
hierro, los atan de pies y manos, 
boca arriba o abajo, desnudos… y 
se escuchan los gritos...”

Denegació d' atenció 
mèdica

“Tenía un quiste sacro, me tenían 
que sacar para llevar al Hospital 
porque estaba infectado, pero 
estaba en régimen FIES y un 
compañero me ayudó a sacarlo 
con una lata…la Enfermera me 
trajo servilletas de papel y líquido 
tipo shampoo; nada de 
medicamentos”

Amenaces mitjançant l'ús 
de la medicació

“En medio de un motín, se daban 
órdenes del Médico cómo: -el que 
no se suba para arriba toma esto: 
metadona, entre otras”

Situacions 
relatives a 
familiars en el 
règim de 
visites.  

Desinformació sobre 
l'estat dels reclusos/es

“Llegas ahí de visita y no sabes 
nada; tienen la sartén por la 
mano. Llamas por teléfono y 
nada. Después de 2 días mi hijo 
llamó, la familia está fuera y no 
sabe, tú quieres saber de ellos, 
porque no te dejan verlo, te crea 
una tortura psicológica”
“Muchas veces las familias no 
tienen los medios para ir a 

81



desplazarse a otra cárcel, los van 
cambiando, de cárcel y quizás 
llegas  para estar una hora y 
media y no están y no te habían 
dicho nada”

Denegació de visites “Poco antes de entrar, la llama un
Funcionario de Comunicaciones: - 
no puedes ver a tu hijo, no te 
asustes le han partido la cabeza…
está bien lo único que hubo una 
pelea y con un vaso le abrieron la 
cabeza-”
“Viernes vis a vis, sábados y 
domingos tenía 15 minutos de 
visita, entonces lo podré ver 
mañana y no tampoco, y el 
domingo? tampoco…y ya yo no 
podía verlo hasta la otra semana”

Escorcolls i vexacions “Te cachean, te pueden tocar, y 
desnudar, vejaciones a la familia, 
yo lo he visto. Vi una mujer de 85 
años, la dejaban con un jersey, sin 
chaqueta, era para que vea a su 
hijo en un cristal”
“Te miran tus partes íntimas, te 
abren el culo, literal, te abren las 
partes…quién no lleva droga y no 
pasa nada, es una vejación”

Denegació de vetllar al 
pres mort

“No permiten a la familia velar a 
los presos. Un chico que murió por
sobredosis y al verlo la madre 
estaba lleno de moretones e 
hinchazones, no puedes velarlo”

Intimidacions i vexacions 
en el marc de visites vis a 
vis

“Y estás ahí en el vis a vis, y se 
escuchan los pasos de los 
funcionarios, pom pom… te hacen 
saber que están ahí…siempre 
están presentes”
“El 1 de mayo entró mí hijo, día de
la madre… para el 29 de junio, no 
llevaba un mes, era el primer vis a
vis que tenía, llevábamos 3 
semanas sin tocar a mi hijo, lo 
veíamos en un cristal con rejas, 20
minutos, 1 vez por semana”

Por  a la denúncia “Nadie sabe, ni se entera de lo que
pasa realmente, son muertes y 
torturas olvidadas. Hay 
impunidad. No podemos cerrar 
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los ojos, pero la gente tiene miedo 
a las represalias dentro. Algunas 
familias dicen que no porque 
luego lo cobran con ellos dentro, 
pero si lo denuncias esto tiene que
explotar por algún sitio, una 
denuncia y otra, otra ayuda”  

3.5.Conseqüències psicològiques i psicosocials del règim

d'aïllament sobre l'ésser humà

       Les persones reaccionen a l'aïllament de diferents formes. S'ha

comprovat  que  l'aïllament  carcerari  pot  tenir  efectes  fisiològics,

psicològics  i  psiquiàtrics  greus,  i  pot  generar  fins  i  tot  alienació

mental  severa,  insomni,  confusió,  al·lucinació  i  psicosi.  L'aïllament

carcerari  està  relacionat  també  amb  un  alt  nombre  de  conducta

suïcida. Els efectes negatius per a la salut poden ocórrer després de

només uns  pocs  dies  i  poden continuar  anys  desprésdel'aïllament.

        A nivell fisiològic: la falta d'aire fresc i de llum solar amb llargs

períodes d'inactivitat té conseqüències físiques. Grassian24 i Friedman

(1986)  detallen  els  diferents  problemes  gastrointestinals,

cardiovasculars,  genito-urinaris,  migranyes  i  fatiga  profunda

documentats  en  els  seus  estudis,  en  els  quals  constaten  els

símptomes següents:

-palpitacions

-transpiració excessiva sobtada

-insomni

-dolors dorsals i articulars

- deteriorament de la vista 

- pèrdua de la gana, pèrdua de pes i diarrea

- letàrgia i feblesa

- tremolors

24Stuart Grassian, “Psychiatric Effects of Solitary Confinement”
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- sensació de fred

- agreujament dels problemes de salut preexistents.

La  doctora  Sharon  Shalev25 reconeguda  especialista  de  les

conseqüències  de  l'aïllament  en  els  departaments  d'aïllament  del

sistema penitenciari, documenta des de fa més de 10 anys el dany

psicològic que ocasiona en la persona aquest tipus de sistema.

La  magnitud  del  dany  psicològic  varia  i  depèn  de  factors

individuals  com són  els  antecedents  de  la  persona  i  l'historial  de

malalties preexistents, de factors ambientals com són les condicions

físiques de la cel·la i el subministrament d'elements essencials per al

consum humà. El grau d'aïllament que imposa el règim, és a dir el

temps fora de la cel·la, els períodes de temps en aïllament (aïllament

perllongat), el contacte amb altres individus i el context en què es

dóna  l'aïllament  (càstig,  protecció  voluntària)  són  també  factors

decisius.

      No obstant això, tots els estudis durant dècades demostren

majoritàriament els efectes negatius que produeix l'aïllament sobre la

salut  i  especialment  a nivell  psicològic  però  també psicosocial.  Els

símptomes  que  s'han  comprovat  poden  ser  aguts  o  crònics  i  es

manifesten les categories següents:

 Angoixa:  des  de  la  sensació  de  tensió  fins  a  crisi  de  pànic

(irritabilitat, por a una mort imminent).

 Depressió: des d'un baix estat anímic fins a la depressió

clínica  (pèrdua  de  reactivitat  emocional,  sentiment  d'impotència,

pèrdua del desig de viure).

 Còlera:  des  de  la  ira  fins  a  ràbia  profunda  (hostilitat,

impossibilitat de contenir els impulsos, accessos de violència física i

verbal  en  contra  d'un  mateix,  de  l'altre  o  d'objectes,  ràbia  no

25Http://solitaryconfinement.org/ y Shalev, S (2008) A Sourcebook on Solitary Confinement.
London: Mannheim Centre for Criminology, London School of Economics
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continguda).

 Problemes cognitius: des de falta de concentració a estats

de confusió alta (pèrdua de memòria, confusió i desorientació).

 Distorsions de la percepció: des d'hipersensibilitat fins a

al·lucinacions  (hipersensibilitat  a  sorolls  i  olors,  distorsió  de  les

sensacions on els murs es tanquen sobre el detingut, desorientació en

espai i temps, al·lucinacions tocant els 5 sentits).

 Paranoia  i  psicosi:  des  de  pensaments  obsessius  a

psicosis caracteritzades (pensaments recurrents i venjatius, paranoia

i deliri de persecució, depressió psicòtica i esquizofrènia).

 Automutilació i suïcidi.

Els  brots  psicòtics,  com  els  casos  d'esquizofrènia,  paranoia  o  els  trastorns
obsessius-compulsius, entre uns altres, a les presons són més freqüents del que es
pensa, així com la següent simptomatologia: 

Trastorns d'ansietat

Agressivitat

Deteriorament de la memòria.

Repressió de sentiments afectius profunds, a causa del control

exhaustiu i la intervenció de tot tipus de comunicació.

 Pèrdua d'autoestima i sentiment de culpa davant la incapacitat

de fer front a situacions que agredeixen el jo més íntim.

 Pensaments  irracionals  de paranoia  en situacions de tensió  i

coacció freqüents.

 Pèrdua de capacitats intel·lectuals, com l'atenció i concentració.

Agitacions articulars i del mecanisme motor

Símptomes al.lucinatoris

 Pèrdua de la capacitat social, pèrdua de verbalització oral

 Pèrdua  sensorial;  capacitat  tàctil  alterada;  pèrdua  visual  a

llarga distància fins i tot per distingir colors. Sentir el contacte físic

com una agressió.

Genera tics  com passejar  fent  cercles  petits  o tics  nerviosos

d'una altra índole.
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 Provoca  símptomes  físics  com  a  dolors  musculars,  malestar

general, vòmits...

Canvis  cerebrals  que  impliquen  incapacitat  en  la  presa  de

decisions, disminució de la capacitat d'aprenentatge.

Empitjora qualsevol efecte d'altres malalties existents.

 Pèrdua de la noció del temps alterant els processos de son i

vigília.

Reaccions  depressives  que  poden  correlacionar-se  amb

tendències suïcides.

3.6.  Conseqüències  del  règim  d'aïllament  DERT  segons  els

testimonis:

        Durant l'aïllament i quan encara els reclusos/as romanen a la presó,

les persones entrevistades esmenten diverses conseqüències psicològiques

relatives a: emocions i sentiments de por, ràbia i tristesa, així com sentir-se

amb alts nivells d'estrès i, en ocasions sentir-se desorientats espacialment.

En les entrevistes, es recull la vivència de perdre la dignitat humana davant

situacions  en  les  quals  han  percebut  estar  “prop  de  la  mort”.  

En el següent quadre, recollim l'experiència de les persones entrevistades:

Pèrdua de dignitat, associada 
amb  vivències de tenir la 
mort aprop

“La dignidad es pateada, inexistente, luchas 
contra el miedo y la muerte”
“Te están violando toda tu vida, cuando te están
dando tú dignidad está tocada; cuando se 
alargan los aislamientos, el miedo, la muerte y 
te paras a pensar en la dignidad...”

Por a la mort percebuda com 
a propera

“Me vine abajo, era mí única luz hacer esa 
declaración, pensaba que ya estaba muerto, …
pero antes que lo hicieran lo haría yo...”
“Sentía miedo constante a la muerte…te miras 
después de los golpes y a veces piensas: - he 
tenido suerte”

Estrès sostingut i permanent “Siempre estás con la sensación de tensión y 
escuchas…pum...pum...”

86



Sentiments de ràbia i 
impotència

“Mucha rabia e impotencia dentro del DERT”

Dificultat per establir 
relacions socials i 
autoaïllament

“Hasta que no pasas tiempo con más gente, los 
primeros días estas distante con todo el mundo. 
Son muchos períodos, estas reservado. Aislarte 
es consecuencia del propio aislamiento”
Experiencia de un ex-recluso tras un periodo 
de aislamiento prolongado de 40 días, 
posterior al cual no lograba socializar con 
otros individuos como lo hacía antes; 
buscando aislarse y mantenerse: “muy distante
y reservado con todo el mundo”

Desorientació espacial “Dentro de la celda hay menos aire, te 
desorientas, y te cambian mucho de celda, para 
que te desorientes”

Impactes derivats de les 
vivències d'altres interns en 
el DERT. Els entrevistats 
mencionen com reviuen la 
pròpia experiència a l'escoltar
l'agressió a  altres reclusos.

“Sí te rompes…, incluso un compañero se llegó a 
prender fuego en el DERT”
“Los golpes los estás sintiendo tú, te entran los 
gritos, los ruidos de las botas”

3.7. Conseqüències psicològiques i psicosocials, després 

de la sortida de la institució penitenciària

Els estudis demostren que l'aïllament, segons el seu temps de

durada,  pot  tenir  conseqüències  a  mitjà  i  llarg  termini.  Alguns

detinguts,  segons  Hocking  (1970)26 presenten:  insomni,  malsons,

depressió,  ansietat,  dependència  emocional,  confusió  mental,

problemes  de  concentració  que,  en  alguns  casos,  arriben  a  ser

irreversibles.

Així  mateix,  i  segons  l'observat  en  el  propi  treball  terapèutic

posterior amb ells i elles, hem detectat els següents símptomes que

es mantenen a mitjà i llarg termini: dèficit d'atenció i concentració

greus, deteriorament de la memòria, deteriorament cognitiu, estats

anímics depressius, trastorns d'adaptació, trastorns relacionals, fins i

tot  en  ocasions  impossibilitat  de  parlar  més  de  30  minuts  en

converses  amb  més  d'una  persona,  trastorns  afectius  i  sexuals

d'índole diversa, i estats paranoics i delirants.

26Http://solitaryconfinement.org/ y Shalev, S (2008) A Sourcebook on Solitary Confinement.
London: Mannheim Centre for Criminology, London School of Economics
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Per  la  seva banda,  les  persones  entrevistades  han manifestat

dificultats  en  els  seus  processos  de  reinserció  que  associen  a  les

següents conseqüències psicològiques i físiques:

Conseq
üències
psicolò
giques

La internalització del mecanisme de 
l'aïllament en la pròpia persona
En aquest cas, la vigilància i els 
mecanismes de submissió s'han 
mecanitzat, sent la pròpia persona qui 
continua vivint en aïllament. És a dir, 
l'aïllament es troba ara a la ment de la 
persona

“Al salir de la cárcel, tú mismo 
te aíslas, estás más dentro que 
fuera”
“No te relacionas con todos, 
creas un poco de gueto, te 
estigmatizas tú solo”

Dinàmiques de submissió pròpies, 
demanen permís per realitzar les seves 
activitats

“Yo pedía permiso para hacer 
algo a mí familia, para ir a 
comprar, voy aquí, allá, me 
justificaba, tenía esos hábitos”

La pèrdua de confiança en el sistema de 
justicia, així com en el conjunt del 
sistema social, associat a la vivència 
d'impunitat.

“Pérdida de confianza en 
absoluto del sistema, en el 
abuso de poder…”

Les dificultats relacionals i en el contacte 
físic fins i tot amb   persones properes. En 
un dels casos, l'entrevistat va esmentar 
com els primers moments de contacte físic 
en la seva recuperació, van suposar un alt 
grau d'estrès.

“Al salir, no podía dejar que me
tocaran, ni siquiera las 
personas que incluso conoces…
estando en pareja la primera 
noche, me temblaban las 
piernas, tenía taquicardia, fue 
muy duro”
“Antes siempre solía estar 
pegado a mis brazos, y desde 
que salió (hace casi 3 años) no 
me ha dado un abrazo, se 
rompió el contacto físico”
“Incluso al salir de la cárcel a 
la calle, con amigos de toda la 
vida, hasta que no pasa un 
tiempo y te das cuenta que 
tienes personas que te apoyan, 
no te relacionas como eras tú 
antes, pierdes la confianza, 
sale la timidez, cómo que te 
encierras en ti mismo”

Estrès i hipervigilàcia davant d' estímuls
auditius.

“Estaba en alerta 
constantemente, me 
sobresaltaba con un mínimo 
ruido”

Dificultats en la conciliació de la son: 
malsons

“Tenía pesadillas donde me 
despertaba cogiendo a mi 
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compañera”
Símptomes de reexperimentació: 
flashbacks

“Aún tengo grabado el flash 
de las puertas, todavía lo 
escucho. Hay heridas que no 
se cierran”

Desorientació, ansietat i dificultats de 
readaptació al funcionament de la vida 
social

“Al salir, recuerdo la 
sensación de la comida, tenía 
mucha ansiedad, recuerdo el 
peso de la cuchara,..beber 
agua en vaso de vidrio era 
algo extraordinario, iba 
hasta 20 veces al grifo”
“Al salir estaba desorientado, 
hasta que no pasa el tiempo 
estas como tímido, cuesta 
relacionarse con la gente, y 
hablar, los olores todo. Olías 
un perfume y te vuelves loco, 
ves un árbol y ostras, qué 
bonito! En la calle, estaba 
distraído, no miraba al 
cruzar la calle,  estaba 
acostumbrado al patio de la 
cárcel”

4. Les xifres sobre l’encarcerament, l’aïllament i les 

situacions de tortura i maltractaments a les presons catalanes 

4.1. Dades sobre persones detingudes a Catalunya 

El nombre total de persones internes informades a desembre de

2015 és de 881027 el que representa una taxa de encarcerament de

117,2 cada 100 mil habitants. S’evidencia una reducció de la taxa

entre  els  anys  2010  de  140,7  (que  implicava  10.250  interns)  i

l’actual. En relació amb la taxa de encarcerament europea, conforme

el darrer informe publicat pel Consell d’Europa amb dades de 201428,

Catalunya es troba tot just per sobre de la mitjana europea que per

aquell  moment  era  de  124,  sent  la  catalana  de  128,2  (el  que

implicava 9.540 detinguts).

27 http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/1_pob.html 
28 http://wp.unil.ch/space/files/2016/03/Council-of-Europe_SPACE-I-2014__Final_160308.pdf 
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Les  dones  detingudes  eren  609  a  desembre  de 2015,  el  que

implica un 6,91% de la població penitenciària total29, sent la mitjana

europea d’un 5%.  

En relació a les persones que es troben en règim tancat eren 173

a desembre de 2015. Sent 163 homes i 10 dones. Tot i que no hi ha

dades  que permetin  constatar  la  durada dels  períodes en aquesta

classificació, sí s’informa de que en total en tot l’any 2015 han sigut

642 persones les que han passat per aquest règim; aquesta dada no

es troba desagregada per gènere30. 

Quant a la progressió o regressió de graus, en 2015 un total de

392  van  ser  re-assignats  des  del  tercer  al  primer  o  segon  grau.

Aquest percentatge es manté estable des del 2010, sent d’entre el 12

i 13%. Per altra banda, han estat reclassificats en tercer grau 900

persones. 

Si  bé  s’informa  del  nombre  d’incidències  registrades,  incloent

lesions greus (55 en 2015) i lleus31 (989 en 2015) i autolesions, no hi

ha cap menció a incidències generades per denúncies contra el quefer

dels funcionaris. 

Quant  als  expedients  disciplinaris,  se  n’han  iniciat  en  2015

10.408, el que significa una mitjana de 2,6 expedients per intern a

l’any. D’aquests, se n’informen 311 per faltes lleus, 6.064 per greus i

4.006  per  infraccions  considerades  molt  greus.  Aquí  també  hi  ha

dades desagregades per gènere, mostrant que la mitjana per intern

puja a 3,5 quan es tracta de dones, donat que, del total d’expedients,

856 van ser contra internes. 

29 El percentatge es manté constant entre 2003 i 2015, sent d’entre 6,61 i 7,39%. Veure 
http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/6_pob.html 
30 http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/9_pob.html 
31 Es consideren lesiones lleus les que requereixin una mínima intervenció del servei mèdic del centre i 
s’inclouen entre interns (949 para 2015) o contra funcionaris (40 en 2015). 
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Del  total  de més de 10 mil  expedients,  866 s’han resolt amb

sanció32,  sent  226  d’aïllament.  També  crida  l’atenció  que  524  es

consignin com a sancions “sense classificar”. 

Les  dades d’incidències i  expedients  disciplinaris  no es troben

desagregats per graus de classificació. 

Per últim, en relació a les morts33 ocorregudes a presó, tot i que

tampoc estan desagregades per graus, en 2015 es va informar d’un

total de 53 morts34 de les quals 24 van ocórrer estant l’intern a presó

i  la  resta  estant  a  fora  per  diferents  motius  (llibertat  condicional,

sortida, hospital, etc). Aquí cal ressaltar que del darrer informe del

Consell d’Europa mencionat,  segons dades de 2014, la taxa mitjana

de morts –per totes les causes- cada 10 mil interns és de 28, sent la

taxa per a Catalunya en aquell mateix any de 61,9, és a dir, més del

doble que la mitjana35. 

En el mateix sentit, en 2013, la mitjana de la taxa europea de

suïcidis va ser de 7.6 cada 10 mil interns, sent la de Catalunya de 10

cada 10 mil.  Per  al  2015 la Generalitat  informa 8 suïcidis,  el  que

donaria una taxa de 9 cada 10 mil. 

Per altra banda, lamentablement no hi ha dades que especifiquin

en quin lloc (presó, permís de sortida, llibertat condicional, etc.) es

van produir cadascuna de les morts segons les diferents causes, però

crida l’atenció que en 2015,  14 s’informin com a ocorregudes per

causes  desconegudes,  representant  un  26.4%.  Similar  proporció

s’observa entre els anys 2010 i 2015.

32 Les referències de l’informe de la Generalitat indiquen que la resta poden estar en tràmit o haver-se 
extingit per diferents motius. 
http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/11_pob.html 
33 Veure http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html  
34 Si bé aquesta dada no es troba desagregada per gènere, en l’informe del Consell d’Europa amb dades a
setembre de 2013, de les 62 informades aquell any, 4 van ser dones, pel que el percentatge sobre el total
va ser del 6,5% superant àmpliament el 0,5 de mitjana europea.
35 Tenint en compte les dades publicades per la Generalitat per a 2015, la taxa es trobaria propera a 
l’anterior amb  60,1 cada 10 mil.
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4.2. Casos de tortura i mort registrats a les presons 

catalanes per la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la 

Tortura (CPDT) 36

Pel  que respecta  a  les  situacions  de tortura  i  maltractaments

registrades entre 2011 i 2014, presentem les següents, les quals han

estat recollides per la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de

la Tortura (CPDT) entre l’any 2011 i l’actualitat. Durant el 2011 es

van recollir 8 denúncies per fets produïts a presons catalanes. Un dels

casos més significatius es va produir a la presó de Ponent,  on un

home va denunciar ser torturat pels funcionaris de la presó, inclús

una vegada a infermeria,  lloc  on va  ser  traslladat  per  curar-li  les

ferides. Segons denuncia, inclús estant present el metge en aquestes

dependències, un dels funcionaris va continuar colpejant-lo. Aquestes

tortures, que la víctima va denunciar davant els jutjats, van tenir lloc

al DERT. A més, en aquell mateix any, altres 7 denuncies van referir

fets ocorreguts en regim d’aïllament, de les quals, 4 mes van ser a

Ponent, 2 a Lledoners, 1 a Brians I i l’altre cas a Brians II. 

El  17  de  febrer  de  2011  i  següents,  en  el  CP  de  Lledoners,

J.M.J., home de 61 anys pres, va denunciar haver estat agredit física i

psicològicament per funcionaris de presons del CP, al ser portat al

mòdul d’aïllament. J.M. es trobava en vaga de fam i set des del dia

11 de febrer, motiu pel qual el dia 17 de febrer va patir un desmai,

per  la  qual  cosa  va  ser  portat  a  infermeria.  Després,  entre  dos

funcionaris,  el  van  portar  a  rastres  al  DERT.  Quan  hi  va  arribar,

segons  declara,  se’l  va  sotmetre  a  un  escorcoll  personal  no

reglamentari, sense deixar-li posar-se la bata, en mig d’humiliacions,

amb  grans  dificultats  per  mantenir-se  en  peu,  donada  la  seva

debilitat, i mentre un dels funcionaris li retorçava el canell de manera

innecessària i desproporcionada causant-li forts dolors. Ja en DERT, el

dia 20 de febrer, J.M. va patir un nou desmai del que es despertà

36 Els casos registrats entre 2011 i 2014 sorgeixen dels informes presentats per la Coordinadora per a la 
Prevenció de la Tortura.
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sagnant  d’una  orella  mentre  un  funcionari  el  reanimava  “a  cops”,

motiu pel que va ser portat novament a infermeria on, en presència

del  metge,  el  mateix  funcionari  el  va  tornar  a  colpejar.  A

conseqüència d’aquests cops, J.M. va patir una perforació timpànica,

segons li va comentar el metge, el qual es va negar a proporcionar-li

el part mèdic. J.M. va denunciar aquests fets davant el jutjat el 8 de

març  de  2011,  sent  la  denuncia  arxivada  a  juliol  de  2011.

Posteriorment, se’n va interposar un recurs.

En el mateix centre, Lledoners, el pres J.M.E. denuncia que el

matí del 5 de setembre, quan estava a la seva cel·la del DERT, tres

funcionaris de presons el van colpejar. L’agressió es va iniciar des del

moment en que els funcionaris entraven a la cel·la, i va començar

amb  un  fort  cop  a  l’orella  que  el  va  fer  caure  al  terra,  on  van

continuar propinant-li cops de peu, amb els genolls i altres tipus de

cops. Després de l’agressió, el van lligar bocaterrosa al llit durant 7 o

8 hores, fins que per fi el van traslladar a l’Hospital de Manresa, on es

diagnosticà  d’otorràgia  i  lesions  a  braços  i  esquena,  així  com  la

fractura de diverses costelles. J.M. denuncià aquests fets als Jutjats i

va  presentar  una  queixa  davant  el  Síndic  de  Greuges,  qui  li  va

informar que un cap de servei havia estat expedientat per aquesta

actuació.  Com a conseqüència d’aquesta situació,  3  funcionaris  de

presons van ser processats, però la causa es va arxivar degut a la

mort de J.M.E. 

El 23 de setembre de 2011, J.C.S.M., home pres a la presó de

Ponent (Lleida) que participa dels dejuns que cada primer de mes es

realitzaven com a suport a la campanya “No més tortures a presó.

Presó = Tortura”, va denunciar davant el Jutjat de Guàrdia que ell i

altres  3  presos  participants  d’aquests  dejuns,  van  patir  cops  i

maltractaments mentre eren traslladats al DERT de Ponent, després

del  dejú  del  dia  1  d’octubre.  El  24  d’octubre  una  advocada  del

col·lectiu de suport als presos que participaven d’aquestes protestes,

va  poder  comprovar  com  encara  no  s’havia  portat  a  terme  cap
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diligència en relació a cap de les 4 denúncies. A més, va denunciar

que un dels interns denunciants havia estat traslladat de presó, a

mode de represàlia.

M.E.L.C., dona presa a la presó de Brians I, va denunciar que el

18 d’octubre de 2011, a l’hora del sopar, es trobava malament i va

sol·licitar aixecar-se de la taula. La funcionaria allà present li va negar

el permís, però M.E. es va aixecar igualment degut al seu malestar,

moment en què la funcionaria li va retorçar el braç, se la va emportar

després  de  tirar-la  una  primera  vegada  a  terra  i  arrastrar-la  pel

menjador; fora de la sala, i ajudada per una segona funcionaria, li

van empènyer el cap contra el mur, produint-li dolor i una erosió al

front. Allà, van colpejar a M.E. en diferents ocasions. Aquesta els deia

que la deixessin, però cada vegada arribaven més funcionaris, tal i

com consta en la denúncia presentada davant el Jutjat de Vigilància

Penitenciària.  Un funcionari  també va realitzar diversos comentaris

vexatoris  sobre  l’agredida,  mentre  que  la  portaven  a  una  cel·la

d’aïllament, on la van lligar de peus i mans al llit. En aquesta posició

va estar entre 3 i 4 hores, temps en que M.E. no va poder anar al

lavabo i es va fer les seves necessitats a sobre. Quan la van deslligar,

els funcionaris van riure d’ella al veure la situació humiliant en què es

trobava. M.E. va denunciar aquests fets el 9 de novembre davant el

Jutjat de Vigilància Penitenciària, al temps que efectuava un recurs al

primer grau al qual va ser regressada per la suposada insubordinació

en el menjador.

En novembre de 2011, un pres participant en els dejuns de la

campanya prèviament esmentada, va ser agredit per funcionaris de

presons  a  l’ingressar  al  mòdul  DERT.  Les  agressions,  segons

manifesta, van consistir en cops a la cara i  al cos. El pres va ser

amenaçat per funcionaris de presons, que el van avisar de que “ho

passaria  malament”  si  denunciava  aquests  fets  i  als  seus  autors.

També es va vulnerar el seu dret a assistència mèdica (va estar 4
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dies sense ser visitat pel metge) i se li va negar sortir al pati durant 4

dies per tal d’evitar testimonis dels resultats de la pallissa.

El 12 de febrer de 2012, en el CP Brians I, R.J.F., ingressada al

departament  d’infermeria  del  mòdul  de  dones,  on  es  trobava

recuperant-se d’unes cremades, va denunciar haver estat agredida

per funcionàries de la presó. Segons la seva denúncia, després de

rebre una mala noticia familiar, va colpejar la paret de la cel·la, fet

pel qual la funcionaria li va cridar l’atenció i la va amenaçar amb que

“pagaria pel que havia fet”. Temps després, sis o set funcionàries,

destinades  en el  DERT,  es  van presentar  a  la  seva cel·la  i  li  van

ordenar que les acompanyés al temps que una d’elles li deia “vas a

pillar la de tu vida, ya que te escaqueaste del Especial”, en referència

a  que  R.J.F.  havia  estat  mesos  abans  en  el  departament  DERT.

Durant el trasllat, la mateixa funcionaria li va obligar a caminar amb

el cap cot al temps que li retorçava el braç dret. A l’arribar a l’alçada

de  la  cabina  de  control,  la  van  tirar  al  terra,  on  entre  diverses

funcionàries li van propinar cops de peu a les costelles, al temps que

la colpejaven al cap. En aquesta situació, es va personar el Cap de

Torn de Nit qui, observant el que passava, no va fer cap retret a les

funcionàries. Poc després, va ser traslladada a una cel·la d’aïllament

en el DERT, on la van immobilitzar boca terrosa al llit de contenció;

en aquesta posició, la mateixa funcionària la va colpejar i la va tirar

dels cabells, agressió a la que es van sumar altres funcionàries.

En aquesta posició va restar durant vuit hores, durant les quals

no va ser atesa de les lesions patides, fins que va entrar un nou torn i

les  funcionàries  la  van  deslligar.  Posteriorment,  va  haver  de  ser

traslladada a la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciaria, degut a

l’ansietat que patia  com a conseqüència del tracte rebut.

En 2015 es produeix la mort de Raquel E.F., dona de 39 anys.

Portava  privada de llibertat  en Brians  1  des  del  any 2010.  Es  va

suïcidar la matinada del  10 a l’11 d’abril  de 2015,  3 dies després

d’haver  estat  sancionada  amb  una  falta  molt  greu  a  aïllament
95



provisional. No obstant, portava 8 mesos classificada en primer grau i

amb  anterioritat  havia  tingut  diverses  sancions  d’aïllament.  En  el

moment de la seva mort tenia un fill de 12 anys i altra de 22. Així

mateix, el seu marit complia condemna a la mateixa presó. 

Durant  el  temps  a  presó  havia  mostrat  una  adaptació

normalitzada,  tal  i  com  refereixen  els  seus  familiars  i  diversos

testimonis. En canvi, des del moment en que va ser traslladada al

DERT i  classificada en primer grau, va patir  un fort  deteriorament

psicològic, tal i com refereixen els seus familiars, així com es desprèn

de la correspondència amb el seu home i una amiga. En aquestes

cartes manifesta idees suïcides, de les quals sabem que també n’eren

conscients diverses persones del CP de Brians 1. 

El 8 de Abril de 2011, estant classificada en primer grau, va ser

sancionada a través d’una falta molt greu per “agredir un funcionari”,

segons  apareix  a  l’expedient  de  la  mateixa  data.  Se  li  va  aplicar

contenció mecànica entre les 11 i les 17 hores. Així mateix, quan va

ser trobada morta a la seva cel·la, a l’escriptori hi havia una carta

dirigida  al  Jutjat  de  Vigilància  Penitenciària  en  la  que  denunciava

haver  patit  una  situació  de  maltractaments  per  part  de  varies

funcionàries, en una descripció de fets que coincideix en l’espai i el

temps amb el expedient sancionador descrit anteriorment; en la carta

es descriu que “Este departamento está siendo muy duro para mí, el

día  8  de  Abril  de  2015  me  encontraba  muy  nerviosa,  golpeé  la

habitación y cuando ya estaba bien hablando con una chica por la

ventana, sin darme cuenta entraron los funcionarios a mi celda con el

escudo  de  plástico,  me tiraron  al  suelo,  la  funcionaria  Sandra  de

Lérida me aplastaba la cabeza contra el suelo y se me ensanchaba de

los pelos, la funcionaria Rosa con placa 3409 me ponía la rodilla en la

espalda y me ataba con unas esposas y yo sin saber a qué venía tal

maltrato hacia mi persona, que hoy tampoco lo sé (s’entén que va ser

escrit  entre  el  9  i  el  10 d’abril  de  2015)  porque aún no me han

entregado el expediente”. 
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El dia 10 d’abril va ser visitada per un psiquiatra, qui va alertar

de que es  trobava en  un mal  estat  de  salut  mental  i  tenia  idees

suïcides.  La  interna  va  al·legar  que  no  aguantava  més  estar  en

aïllament. Va sol·licitar ser traslladada a infermeria; no obstant això,

es  va  decidir  que  aquesta  dona  continués  en  aïllament.  Hores

després, va morir per asfixia a l’interior de la seva cel·la. Cal destacar

que, tot i que es tenia coneixement del seu estat de salut mental, no

se li va aplicar el PPS (Pla per a la Prevenció de Suïcidis). Des d’Irídia

– Centre per la Defensa dels Drets Humans juntament amb la filla de

la Raquel, s’ha presentat recentment una reclamació patrimonial de

responsabilitat a l’administració respecte de la mort; i a través del

mecanisme SIRECOVI de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets

Humans de la UB s’ha fet arribar el cas a instàncies internacionals. 

Juan José Gabarri Gabarri és un veí de Tortosa, Tarragona, que

ha  estat  complint  condemnes  a  les  presons  Tarragona  i  Lleida

(Ponent), sortint i tornant a ingressar des de l’any 1998. A principis

de novembre de 2015, el senyor Marcelo Enrique Daghero, advocat

(amb número de col·legiat 2286 en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de

Tarragona  (ICAT))  va  posar  en  coneixement  de  l’OSPDH  de  la

Universitat de Barcelona les tortures i maltractaments suposadament

patits pel senyor Gabarri Gabarri a la seu de l’Hospital de Santa Tecla

de Tarragona. Alertant a la seva vegada d’una possible situació de

complicitat en les tortures, contribuint així a la seva impunitat, per

part de la infermeria del centre penitenciari,  la direcció del mateix

centre, el Jutge de Vigilància Penitenciària i el propi Jutjat d’Instrucció

nº 5 de Tarragona.

Incloem aquí el relat dels fets, que ens han estat explicats pel

senyor Daghero.

El senyor  Gabarri  es trobava el passat 16 de gener del 2015

complint condemna al centre penitenciari de Tarragona. Es allí on li

van sortir en braços i esquena una sèrie de faves o pruïja al·lèrgic,

sense poder-se especificar els motius de les mateixes, motiu pel que
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es traslladat a l´hospital de la mateixa localitat (H. de Santa Tecla)

per a aplicar-li dosis de metadona i fer-li extraccions de sang. 

Estant ingressat, tombat  i emmanillat d´ambdues mans a la

llitera i amb la via intravenosa posada, denuncia haver estat torturat

pels dos Mossos d´Esquadra que en aquell moment el custodiaven,

els  quals,  segons ell  mateix  relata  van propinar al  senyor  Gabarri

una pallissa, consistent en nombrosos cops de puny i puntades a les

costelles, braços, cames i cara. Segons el relat del senyor Gabarri els

agents  li  van  arrancar  les  cànules  d'extracció  de  sang  del  vas

sanguini. Els cops van produir al senyor Gabarri nombrosos blaus al

tòrax rostre, braços i cara. 

Sense que fos atès per cap metge de l´hospital de Santa Tecla

(o almenys no consta cap informe mèdic a l´expedient) els agents

van  procedir  a  trucar  a  una  ambulància  per  a  que  traslladés

directament  al  senyor  Gabarri  al  centre  penitenciari,  no  essent

ingressat a la infermeria del centre, ni posat a disposició del jutjat de

guàrdia, sinó portat directament a la cel·la d´aïllament (DERT), a fi

de que no es tingués constància de les marques, les senyals i  els

blaus  que  presentava  el  senyor  Gabarri.  Allí  va  passar  el  senyor

Gabarri 65 dies aïllat e incomunicat de la seva família i advocat,   fins

que van desaparèixer totes les marques de la pallissa. Durant aquest

període no va ser visitat per la infermera del centre, ni per jutge de

vigilància penitenciaria ni per l´autoritat del propi centre, i no se li va

designar advocat d´ofici per que pogués dur en lloc la seva defensa.

El 21 de gener el senyor Gabarri amb l´ajuda d´altres detinguts

del  Centre  penitenciari  i  dels  seus  familiars  va  poder  treure  a  l

´exterior i presentar davant dels jutjats una denúncia escrita del seu

puny i lletra, en la que relatava les tortures sofertes i el posterior

aïllament, malgrat el qual, no va ser cridat a declarar ni visitat pel

metge  forense  de  jutjats  per  tal  de  corroborar  les  lesions

denunciades.  La denuncia  no va ser ratificada pel senyor Gabarri

davant de la Jutgessa del Jutjat d'Instrucció Nº 5 de Tarragona fins el
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dia 23 de març de 2015, quan va acudir a declarar com imputat per

les  suposades  lesions  que  ell  havia  causat  a  un  dels  Mossos  d

´Esquadra implicat als incidents (DP 198/2015). La jutge demana en

aquest  moment  un  informe  forense,  en  el  que  degut  al  temps

transcorregut  des de les tortures denunciades, no es trobaren indicis

objectius de les tortures denunciades, constant al mateix “que el Sr

Gabarri  refiere  contusiones  en  pared  torácica  producidos  por

puñetazos y salida de la vía del vaso sanguíneo por la que se extrajo

sangre, sin que se objetive  lesión alguna  compatible con el relato de

hechos,  haciéndose  constar  que  además  no  existe  documentación

médica  del  hospital  o  de  la  enfermería  de  la  propia  prisión  que

permita  conocer  si  realmente  se  produjeron  las  lesiones  referidas

(...)".

El  senyor  Daghero  va  sol·licitar  a  la  Jutgessa  d’Instrucció  la

pràctica de diverses diligències d’investigació, entre elles la sol·licitud

a la infermeria del centre penitenciari i a l’autoritat del propi centre

de que s’emetés un informe i se sotmetés a un interrogatori per part

de la defensa del senyor Gabarri, per a procedir a esbrinar les raons

per  les  quals  el  senyor  Gabarri  no  va  ser  traslladat  al  Jutjat  de

Guardia el dia 21 de gener (quan el Jutjat va tenir constància de les

tortures i maltractaments denunciats), les raons que van motivar el

seu aïllament o quin era l’estat de salut de l’intern durant els dos

mesos d’aïllament. Diligències d’investigació totes elles negades per

la Jutgessa d’Instrucció, la qual va dictar un aute de sobreseïment de

la  denúncia  efectuada  pel  senyor  Gabarri  el  5  de  juny  de  2015,

continuant, però, el procés contra ell, acusat d’atemptat a l’autoritat i

lesions. 

Destaca  també  el  fet,  denunciat  pel  senyor  Daghero  com  a

vulneració al dret de legítima defensa del senyor Gabarri i constitutiu

d’algun  tipus  d’intenció  fraudulenta,  que  el  senyor  Gabarri  fos

traslladat al CP de Ponent (Lleida) al maig de 2015, tot i que el seu

domicili familiar es trobés a Tarragona, igual que el de l’advocat de
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torn d’ofici que el representa, trobant-se, a més, el senyor Gabarri

com  a  processat  i  denunciat  en  una  causa  del  Jutjat  nº  5  de

Tarragona.

Així  mateix,  el  senyor  Gabarri  denuncia  a  través  del  seu

advocat (en escrit presentat en el jutjat nº 5 de Tarragona i al  Jutjat

de Vigilància Penitenciària de Lleida en data de 23 de desembre de

2015), la comissió per part de set funcionaris del CP de Ponent, de

fets  i  actes  de  maltractaments  i  tortures.  Aquests  fets,  tal  i  com

explicita el senyor Daghero en la denúncia, van ocórrer el 3 de juny

de 2015 en les cel·les d’aïllament, procedint els mateixos funcionaris

a  ocultar  els  resultats  de  les  lesions  que  presentava  el  senyor

Gabarri.  El  senyor  Daghero  afirma:  “Los  hechos  de  tortura

supuestamente cometidos por funcionarios calzados con guantes- con

el fin de no dejar marcas- consistieron en  golpes y patadas sobre el

señor Gabarri que ocasionaron al mismo lesiones de consideración,

consistentes en moratones, excoriaciones, cortes en la cara, brazos y

piernas. Durante los cuatro días posteriores a estos hechos, Gabarri

estuvo esposado e inmovilizado, permaneciendo en su celda hasta el

12 de junio, día en que se le comunica su regresión de grado”. A la

versió d´aquests fets aportada pel centre penitenciari, s´explica que

el  senyor   Gabarri  com  a  conseqüència  d´una  discussió  amb  els

funcionaris comença a donar-se cops al pit i cops al cap contra la

paret, arribant fins i tot a intentar donar cops als funcionaris. Aquests

fets  segons la versió del  centre van desencadenar la regressió de

grau i per tant el seu tancament de nou al DERT, al·legant la seva

perillositat extrema i la seva inadaptació a les normes de convivència

del centre.

El 30 de octubre de 2015 trobant-se el senyor Gabarri internat al

CP  Ponent,  es  va  dictar  una  providència  per  part  del  Jutjat

d’Instrucció nº 5 de Tarragona, en la que se li fa el requeriment per a

que  renunciés  a  l’assistència  lletrada  del  senyor  Daghero.  També,

segons afirma el senyor Daghero, el senyor Gabarri ha patit pressió
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psicològica per part de diversos funcionaris amb la intenció de que

canviés  d’advocat.  Aquests  fets  van  ser  denunciats  per  l’advocat

davant el mateix Jutjat, al·legant entre d’altres aspectes que el fet de

que la sol·licitud de renúncia no hagués estat feta en el propi Jutjat i

davant l’assistència lletrada, tenia com a finalitat la coacció al senyor

Gabarri  per  a  que  renunciés  al  seu  dret  de  legítima  defensa.

Denuncia, també, el senyor Daghero davant el Jutjat d’Instrucció nº 5

de  Tarragona,  en  data  de  23  de  desembre  de  2015,  diferents

situacions  de  maltractament  sobre  el  senyor  Gabarri,  portades  a

terme entre els mesos de novembre i desembre de 2015, per part de

diversos funcionaris del CP de Tarragona, consistents en insults de

tipus  xenòfob  (derivats  de  la  seva  pertinença  a  ètnia  gitana)  i

escopits. 

Les  tortures,  maltractaments  i  vulneracions  d’altres  drets

fonamentals  del  senyor  Gabarri  han  estat  denunciades  davant  un

gran  nombre  d’organismes:  Decanat  dels  jutjats  de  Tarragona,

l’ICAT,  Jutjats  de  Vigilància  Penitenciària  competents  (Tarragona  i

Lleida), l’administració penitenciària i el Síndic de Greuges. El Síndic,

en  la  seva  resolució  al  respecte,  indica  no  ser  competent  per

intervenir  en  relació  a  fets  ocorreguts  el  16  de gener  de  2015  a

l’hospital  de  Santa  Tecla,  donat  que  els  mateixos  ja  havien  estat

objecte  d’una  resolució  judicial.  Quant  a  la  resta  de  fets

(improcedència del trasllat al CP Ponent, els fets ocorreguts el 3 de

juny  i  altres  queixes  relacionades)  des  d’aquest  organisme  es  va

manifestar el 19 de gener trobar-se estudiant el cas. Des de l’OSPDH

de  la  Universitat  de  Barcelona,  a  novembre  de  2015  es  van

comunicar  aquests  fets  al  CPT  del  Consell  d’Europa  i  al  Relator

Especial contra la Tortura de l’ONU. Des d’aquests organismes s’han

demanat explicacions a les autoritats catalanes sobre els fets de què

hem estat informant.

El passat dia 13 d’abril de 2016, l’OSPDH va rebre una carta de

M. C. H, pres del CP de Brians 1 i en situació d’aïllament al DERT,
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mitjançant  la  qual  manifestava  que  es  trobava  en  una  situació

desesperada,  amb  diversos  intents  de  suïcidi.  Degut  a  aquests

antecedents s’havia reconegut que no hauria d’estar en cap moment

sol, però que en la seva situació al DERT així ho estava, aïllat i amb

por  de  que  en  qualsevol  moment  tornés  a  intentar  suïcidar-se,

demanant que se li  portés a una unitat psiquiàtrica i  patint per la

seva vida. 

Des de l’OSPDH es va alertar de la situació tant al Departament

de Justícia com al Síndic de Greuges en data de 13 d’abril de 2016,

sol·licitant poder ser visitat, que s’apliqués el protocol de suïcidis, que

sigui  avaluat  per  un  psiquiatra  i  que,  en  especial,  se  cesi  el  seu

aïllament.

5. Conclusions 

•La normativa internacional en matèria d’aïllament penitenciari

estableix  que el  mateix  s’ha d’aplicar  de manera  excepcional  i  no

prolongada i que, en qualsevol cas, l’Administració ha de vetllar per la

integritat física i psíquica de les persones. 

•El règim tancat es troba regulat a nivell nacional a la LOGP, així

com al RP; però en ambdós casos de forma clarament insuficient i

poc detallada tenint en compte, sobretot, que es tracta d’un règim

especialment dur. 

•Les  administracions  penitenciàries  han  establert  normativa

interna  -Instruccions  i  Circulars-  que  d’alguna  manera  pretenen

“ordenar” el  tractament en règim de primer grau. Entenem que el

règim d’aïllament prolongat no pot ser considerat com un tractament

tenint en compte que aquest, finalment, s’està utilitzant amb un rigor

excessiu  i  que  les  condicions  de  compliment  poden  resultar

incompatibles  amb  el  mínim  respecte  als  Drets  Humans  i  amb

l’orientació a la reinserció que totes les penes haurien de tenir.

•El  règim  d’aïllament  del  DERT  pot  generar  profunds  danys

psicològics  i  psicosocials  a  les  persones.  El  detriment  de  la  salut

mental dels reclusos/es al règim d’aïllament i els seus efectes a llarg
102



termini, en alguns casos, podria dificultar la posterior reinserció social

i rehabilitació en la societat. La documentació existent, l’experiència

en el sistema penitenciari i el treball terapèutic posterior, així com els

testimonis  recollits  per  a  aquest  informe,  així  ho  constaten.

L’aïllament prolongat genera situacions que poden ser considerades

com a tractes o penes cruels, inhumanes i degradants. 

•L’índex de denúncies de maltractaments o tortures als mòduls

d’aïllament  de  les  presons  catalanes  és  superior  al  dels  mòduls

ordinaris. Així ho constata tant el Comitè Europeu per a la Prevenció

de  la  Tortura,  el  Síndic  de  Greuges  així  com  els  informes  de  la

Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura. 

•S’han detectat  casos de mort  al  DERT que estan relacionats

amb  les  especials  condicions  que  aquest  tipus  de  règim  de  vida

genera. 

6. Recomanacions

•Amb l’ànim de protegir els drets humans és necessari obrir un

debat  públic  i  parlamentari  profund  sobre  l’ús  de  l’aïllament  i  les

seves  conseqüències  en  ple  segle  XXI  des  d’una  perspectiva  de

respecte  als  drets  humans.  Després  de  molts  anys,  ha  arribat  el

moment  de  qüestionar  el  seu  funcionament,  utilitat  i,  inclús,  la

necessitat de l’existència d’aquest tipus de departaments. Així mateix

es  fa  urgent  limitar  de  manera  immediata  el  seu  ús  i  els  temps

d’estada.  Tot  i  que  no  existeixen  competències  legislatives  a

Catalunya,  sí  que  existeix  marc  d’interpretació  per  decidir  la  no

aplicació, i en tot cas, la seva limitació. 

•Mentre  no  deixi  d’aplicar-se  aquest  règim,  s’han  d’instal·lar

càmeres  de  filmació  en  aquestes  àrees  especials,  cel·les  i  espais

comuns amb la finalitat de visibilitzar el que ocorri en aquests espais i

per a l’efectivitat de l’exercici dels drets fonamentals. 

•El Reglament Penitenciari estableix l’obligatorietat de realitzar

una visita mèdica diària a les persones privades de llibertat que es

trobin en situació d’aïllament provisional. Amb l’aparició posterior del
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Protocol  d’Istanbul,  que  ofereix  els  estàndards  mínims  per  a  la

documentació  i  la  investigació  efectiva  en  casos  de  tortura  i

maltractaments,  i  atès  que  el  règim  d’aïllament  penitenciari  pot

constituir  per  si  mateix  una  pena  o  tracte  cruel,  inhumana  o

degradant, la visita mèdica s’ha d’ajustar als estàndards que marca el

Protocol  i  ha d’ésser  portada  a  terme per  professionals  clarament

formats en la seva aplicació.  

•El  respecte  als  drets  humans  de  les  persones  privades  de

llibertat  és  un  element  compartit  per  l’Administració,  les

organitzacions internacionals, els jutjats de vigilància penitenciària, el

Síndic de Greuges i les organitzacions de protecció dels drets humans

integrades  a  la  Coordinadora  per  a  la  Prevenció  i  Denúncia  de  la

Tortura. El treball conjunt, amb el necessari repartiment de rols en

aquesta  protecció,  és  imprescindible  per  a  garantir  que  no  es

repeteixin situacions com les descrites i que, en tot cas, es puguin

investigar  de  manera  efectiva.  És  per  això  que  s’ha  de  permetre

l’accés d’aquestes organitzacions als Centres Penitenciaris per portar

a terme la  seva feina,  modificant  l’actual  política  restrictiva cap a

aquestes organitzacions.

•Identificats  els  efectes  psicològics  relatius  a  l’internament  al

DERT  descrits  al  present  informe  i  expressant  les  nostres

preocupacions per les afectacions psicològiques de les persones que

han  estat  recloses  al  mecanisme  del  DERT,  recomanem  que  es

realitzin  investigacions,  i  es  col·labori  amb  iniciatives  d’aquesta

Coordinadora,  orientades  a  la  identificació  i  visibilització  de  les

afectacions psicològiques i psicosocials, amb l’objectiu de prevenir i

mitigar el dany psicològic a les persones. 
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7. Annex. Sentències: 
1.-  SENTÈNCIA  NÚM.  143/1997  DE  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  SALA

SEGONA, 15 DE SETEMBRE DE 1997

Resum:  “La  clasificación  de  un  penado  en  un  determinado  grado

configura  el  estatuto  jurídico  del  preso,  siendo  el  régimen  cerrado

previsto en el art.  10 L.O.G.P. el  más riguroso y el que implica una

mayor limitación del ya sustancialmente restringido «status libertatis»,

por  lo  que  la  legislación  penitenciaria  confiere  a  su  aplicación  un

carácter excepcional (arts. 10.2 L.O.G.P. y 38.1 R.P. aplicable) para los

penados  clasificados  de  peligrosidad  extrema  o  para  casos  de

inadaptación a los de régimen ordinario y abierto, circunstancias éstas

que  han  de  ser  apreciadas  «por  causas  objetivas  en  resolución

motivada» (art.  10.1 L.O.G.P.).  Tal carácter excepcional se deriva no

sólo  del  mayor  control  y  vigilancia  a  que  se  ven  sometidos  los

clasificados en dicho régimen y por la limitación de las actividades en

común, pautas con las que genéricamente define la Ley penitenciaria el

régimen cerrado, sino por las negativas consecuencias que su aplicación

comporta  en  otros  aspectos  de  la  vida  penitenciaria.  Por  ello  la

aplicación  del  régimen  cerrado  ha  de reservarse  a  aquellos

supuestos en que los fines de la relación penitenciaria no puedan

ser obtenidos por otros medios menos restrictivos de derechos

[F. J. 4]. 2. El Juzgado de Vigilancia en los dos Autos impugnados se

limitó  a  ofrecer  una  motivación  tan  genérica  que  puede  ser

aplicada a cualquier  recurso interpuesto frente a la aplicación

del art. 10 L.O.G.P., y sin razonamiento concreto alguno en torno

al  supuesto  de  autos  que  permita  afirmar  que  el  Acuerdo

administrativo  fue  realmente  revisado  por  el  órgano  judicial,

máxime teniendo en cuenta que el recurrente no se limitaba a solicitar

una progresión de grado, sino que cuestionaba la validez y suficiencia

de la razón ofrecida por la Administración penitenciaria para justificar la

aplicación  del  régimen  cerrado  [F.  J.  5].  3.  No  puede  tampoco

considerars   suficiente  «ex»  art.  24.1  la  respuesta  ofrecida  por  la

Audiencia Provincial de Madrid, ya que este órgano judicial desestima el

recurso  de  apelación  interpuesto  por  considerar  suficiente  la

fundamentación administrativa y judicial obtenida desde la perspectiva
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del derecho a la tutela judicial efectiva, pero sin revisar la aplicación del

régimen cerrado desde el prisma de la legislación penitenciaria, que es

lo que en primer término le compete y lo pretendido por el actor. Así,

aunque  una  primera  lectura  del  Auto  podría  darnos  a  entender  que

justifica el mantenimiento del régimen cerrado por la persistencia de las

causas que en su día motivaron la aplicación del art. 10 L.O.G.P., tal

alusión no tanto se realiza para justificar la legalidad del Acuerdo como

para  calificarlo  de  suficientemente  motivado.  En  cualquier  caso,  tal

remisión,  implícita  por  la  Audiencia  Provincial  a  las  causas  objetivas

determinantes  de  la  calificación  inicial,  no  implicaría  una  calificación

favorable de la legalidad del Acuerdo administrativo porque la Audiencia

Provincial desconoce aquellas causas, valoradas en el inicial Acuerdo de

aplicación  del  art.  10  L.O.G.P.,  Acuerdo  inicial  que  no  figura  en  el

expediente, por lo que difícilmente pudo el órgano judicial tenerlas en

cuenta para ratificar el proceder de la Administración Penitenciaria [F. J.

5].”

“Se queja el recurrente de la insuficiencia de la razón aducida en

el  Acuerdo  impugnado  -ausencia  de  una  evolución  favorable-

para  justificar  el  mantenimiento  del  régimen  penitenciario

excepcional previsto en el art. 10 L.O.G.P.,  con la estimación de

dicho precepto en cuanto requiere que los presupuestos de aplicación

del  régimen  cerrado  se  aprecian  por  causas  objetivas  en  resolución

motivada. Dicha insuficiencia de motivación no habría sido subsanada

por los subsiguientes Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de

la Audiencia Provincial, lo que constituiría una evidente vulneración del

derecho a la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1 C.E.).  Ninguna  de las

resoluciones  impugnadas  concreta  las  razones  que  justificarían  la

aplicación  del   régimen  del  art.  10  L.O.G.P.,  que  el  actor  reputa

inexistentes,  sin  que  pueda  considerarse  motivación  suficiente  la

remisión a los informes obrantes en el expediente, pues éstos, lejos de

justificar la decisión combatida, aconsejarían la progresión de grado. Y,

en este sentido, la demanda cita los informes de los Jefes de Servicio

que atribuyen al  recurrente  un comportamiento  correcto  y ponen de

manifiesto  la  inexistencia  de  partes  disciplinarios.”  “A  juicio  del

Ministerio Fiscal,  la  necesidad de motivación ha de predicarse

tanto  del  Acuerdo  administrativo  como  de  las  resoluciones

judiciales, no   satisfaciendo en el presente caso ni uno ni otras
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tal exigencia. No cabría reputar motivación suficiente la referencia a la

evolución  no  favorable  de  la  conducta  del  interno  y  a  los  informes

obrantes en el expediente, habida cuenta del conjunto de alegaciones

planteadas por el recurrente y del marco de excepcionalidades del art.

10 L.O.G.P., que exige para su aplicación una serie de requisitos cuya

concurrencia  no  ha  sido  justificada  por  las  resoluciones  recurridas.

Coincide, además, el Ministerio Fiscal con el recurrente «en la

censura  de  las  normas  de  rango  administrativo  y  cuasi

infrarreglamentario con las que, y en abierta colisión con la ratio

del art. 10 L.O.G.P., se pretende ampliar este precepto», aunque

tal  actividad  reglamentarista  de   la  Administración  Penitenciaria  no

puede entenderse, vía art. 25.1 C.E., como una actividad sancionadora.

Concluye el informe precisando el alcance del amparo cuya

estimación  se  interesa  y  que  supondría  no  sólo  la  anulación  de  las

resoluciones judiciales, sino también del acuerdo administrativo, con el

mandato de que se fundamente conforme con el sentido estricto de lo

prevenido en el art. 10. L.O.G.P.” 

Resposta TC: “la demanda no concreta tal lesión ni ésta se deduce del

análisis de las normas que la Circular de 2 de agosto de 1991 dedica a

regular la denominada «Segunda Fase» aplicada. Tal Circular regula los

cacheos y requisas, las salidas de las celdas, la limpieza de éstas y de

las zonas comunes, la tenencia de ropa y enseres íntimos, el número de

horas de vida en común que, como ya dijimos, se fija entre cuatro y seis

diarias, etc., sin que se detecte ninguna determinación que restrinja un

derecho fundamental de los aludidos o reduzca de forma esencial el ya

mermado  status  libertatis  del  penado  fuera  o  más  allá  del  marco

diseñado por la Ley Penitenciaria y su Reglamento.” 

Otorga amparo por falta de motivación del mantimiento en primer grado: 

“Según este Tribunal ha tenido ocasión de afirmar, la motivación de las

resoluciones  judiciales  constituye  una  exigencia  constitucional  que,

dirigida en último término a excluir  la arbitrariedad, se integra en el

derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  reconocido  en  el  art.  24.1  C.E.

También hemos advertido en reiteradas ocasiones que «no autoriza a

exigir un razonamiento judicial exhaustivo  pormenorizado de todos los

aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que
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se  decide,  sino  que  deben  considerarse  suficientemente  motivadas

aquellas resoluciones judiciales que vengan  apoyadas en razones que

permitan  conocer  cuáles  han  sido  los  criterios  jurídicos  esenciales

fundamentadores de la decisión» (SSTC 14/1991, 28/1994, 145/1995,

32/1996  y  66/1996  ,  etc.).  En  el  supuesto  que  nos  ocupa,  la

clasificación  de  un  penado  en  un  determinado  grado  configura  el

estatuto jurídico del preso, siendo el régimen cerrado  revisto en el art.

10 L.O.G.P. el más riguroso y el que implica una mayor limitación del ya

sustancialmente  restringido  status  libertatis,  por  lo  que la  legislación

penitenciaria confiere a su aplicación un carácter excepcional (arts. 10.2

L.O.G.P.  y  38.1  R.P.  aplicable)  para  los  penados   clasificados  de

peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los de régimen

ordinario y abierto, circunstancias éstas que han de ser apreciadas «por

causas  objetivas  en  resolución  motivada»  (art.  10.1  L.O.G.P.).  Tal

carácter excepcional se deriva no sólo del mayor control y vigilancia a

que  se  ven  sometidos  los  clasificados  en  dicho  régimen  y  por  la

limitación  de  las  actividades  en  común,  pautas  con  las  que

genéricamente define la Ley Penitenciaria el régimen cerrado, sino por

las  negativas  consecuencias  que  su  aplicación   comporta  en  otros

aspectos  de la  vida  penitenciaria.  Por  ello,  la  aplicación  del  régimen

cerrado ha de reservarse a aquellos supuestos en que los fines de la

relación penitenciaria no puedan ser obtenidos por otros medios menos

restrictivos de derechos”. 

“5. En el  caso de autos, la aplicación de esa doctrina determina,  de

acuerdo con lo  interesado por el  Ministerio  Fiscal,  la estimación del

amparo por lesión del derecho a la  tutela judicial efectiva. En lo que a

los Autos del Juzgado de Vigilancia se refiere, aun señalando que ni la

concisión  ni  el  uso  de  modelos  implica  necesariamente  una  falta  o

insuficiencia de la motivación (  SSTC 184/1988, 125/1989, 74/1990 y

169/1996  ,  entre  otras),  lo  cierto  es  que  la  respuesta  ofrecida  no

satisface la exigencia derivada del art. 24.1 C.E. El órgano judicial en los

dos Autos impugnados se limitó a ofrecer una motivación tan  genérica

que  puede  ser  aplicada  a  cualquier  recurso  interpuesto  frente  a  la

aplicación del art. 10 L.O.G.P., y sin razonamiento concreto alguno en

torno  al  supuesto  de  autos  que  permita  afirmar  que  el  Acuerdo

administrativo fue realmente revisado por el órgano  judicial, máxime

teniendo  en cuenta  que  el  recurrente  no  se  limitaba  a  solicitar  una
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progresión de grado, sino que cuestionaba la validez y suficiencia de la

razón  ofrecida  por  la  Administración  penitenciaria  para  justificar  la

aplicación del régimen cerrado. 

Por otra parte, no cabe estimar suficiente la remisión genérica en la

resolución del  Juez a los informes obrantes en el expediente y la del

Tribunal  al  hecho  de  que  aquéllos  señalasen  la  inexistencia  de  una

evolución  favorable  de  la  conducta  del  penado,   fundamentalmente

porque los referidos informes resultan equívocos y no especificatorios de

los datos exigibles a los que parecen referirse, puesto que ni siquiera

incorporan (como hubiera sido necesario para establecer el contraste)

las causas objetivas motivadamente apreciadas en la disposición inicial,

según establece el art. 10.1 L.O.G.P. No resulta gratuito insistir una vez

más en el relevante papel que en nuestro    sistema penitenciario tiene

encomendado el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a quien corresponde

no sólo  resolver  tomando como base los  estudios  de los Equipos  de

Observación  y  de  Tratamiento  y,  en  su  caso,  de  la  Central  de

Observación,  los   ecursos  referentes  a  clasificación  inicial  y  a

progresiones y regresiones de grado [art.  76.2 f)  L.O.G.P.],  sino, en

general,  «salvaguardar  los  derechos  de  los  internos  y  corregir  los

abusos  y  desviaciones  que  en  el  cumplimiento  de  los  preceptos  del

régimen penitenciario pueden producirse» (art. 76.1 L.O.G.P.).”

2.- Sentència núm. 119/1996 de Tribunal Constitucional, Sala Segona, 08

de  juliol de 1996. Restriccions primer grau no son tractes inhumans. Vot

particular

“Sólo  pueden  merecer  el  grave  calificativo  de  tratos  inhumanos  o

degradantes  los  tratos  que  «acarreen  sufrimientos  de  una  especial

intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento

distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de

la condena» (STC 65/1986) y que, en concreto, no constituyen. 

Se quejan los recurrentes de que el régimen de vida al que se vieron

sometidos como internos de un centro penitenciario en primer grado de

tratamiento ha vulnerado sus derechos fundamentales a no sufrir tratos

inhumanos  o  degradantes  (  art.  15  C.E.);  a  comunicar  o  recibir

libremente información veraz por cualquier medio de comunicación ( art.

20 C.E.); a reunirse pacíficamente y sin armas ( art. 21 C.E.); y a que la
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pena privativa de libertad que cumplen se oriente hacia la reeducación y

reinserción social ( art. 25.2 C.E.). Las peculiaridades de dicho régimen

a las que atribuyen tales  infracciones son el aislamiento en la propia

celda durante veintidós horas dia ias y la privación de la posibilidad de

mantener  comunicaciones  especiales  y  de  disponer  de  aparato  de

televisión.  Estas  restricciones tendrían su  origen en la  aplicación por

parte   del  establecimiento  penitenciario  de  Logroño  de  la  «Orden

Circular» de la Dirección  General de Instituciones Penitenciarias, de 2

de  agosto  de  1991,  titulada  «Normas  comunes  tipo  para  internos

clasificados en primer grado de tratamiento o con plicación del régimen

del  art.  10  de  la  Ley  Orgánica  General  Penitenciaria  (preventivos)».

Desestimar el presente recurso de amparo. 

Voto particular que formula el Magistrado Carles Viver Pi-Sunyer

a  la  dictada  en  el  recurso  de  amparo  núm.  3.081/1993,  al  que  se

adhiere el Magistrado don Tomás S. Vives Antón

2. Como es sabido, el  art. 25.2 C.E.  establece que la limitación a los

penados de los derechos fundamentales del Capítulo Segundo del Título

Primero sólo podrá producirse cuando así se prevea, de modo expreso,

en  el  fallo  condenatorio,  en  el  sentido  de  la  pena  y  en  la  ley

penitenciaria.  Pues  bien,  a  mi  juicio,  la  medida  de  aislamiento

impugnada en el presente proceso constitucional afecta al derecho a la

libertad proclamado en el art. 17 C.E. La mencionada afectación ha sido

afirmada en diversas ocasiones por este Tribunal, que ha calificado el

aislamiento como «una grave restricción de la  ya restringida libertad

inherente  al  cumplimiento  de  la  pena»  (STC  74/1985  ,  fundamento

jurídico 4.; también  SSTC 297/1993, 97/1995, 129/1995, 195/1995).

En efecto, aunque no pueda afirmarse que la medida de aislamiento en

la celda sea, en rigor, privativa de libertad -pues dicha calificación se

reserva técnicamente a la  privación de la manifestación esencial de la

ambulatoria, y la medida analizada tiene como sujeto pasivo al que está

privado de ella en dicho sentido (STC 2/1987)- sí que se constata que

en  el  aislamiento  prolongado  se  suprimen  de  modo  evidente  otras

manifestaciones remanentes de la citada libertad: El penado sometido a

un régimen de vida regido en su casi  totalidad por el aislamiento ve

restringida su ya extraordinariamente limitada esfera vital a un ámbito

aún más reducido. Por ello, una medida de aislamiento de la índole de la
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cuestionada  (veintidós  horas  diarias),  al  afectar  a  la  libertad,  sólo

resulta admisible ex art. 25.2 C.E. si tiene cobertura en una ley.

Y concluía: «Al estar ya privado de su libertad en la prisión, no puede

considerarse la sanción como una privación de libertad, sino meramente

como  un   cambio  en  las  condiciones  de  su  prisión;  como  ha  dicho

nuestra  doctrina  "no  es  sino  una  mera  restricción  de  la  libertad  de

movimientos  dentro  del  establecimiento  añadida   a  una privación de

libertad  impuesta  exclusivamente  por  Sentencia  judicial"»

(fundamento jurídico 3).

 Considero,  sin  embargo,  que  estas  afirmaciones  de  nuestra  propia

jurisprudencia deberían matizarse en el sentido ya indicado, recurriendo

o no a lo previsto en el art. 13 LOTC. Si bien es cierto que el interno de

un establecimiento penit nciario se ve privado en lo primordial de su

derecho a la  libertad -lo  que deja fuera del  art.  25.3 C.E.  ulteriores

restricciones  de  la  misma,  a  las  que  ya  no  puede  denominarse

propiamente, en ese sentido,  «privaciones», ello no comporta que su

nuevo status libertatis -modificado (SSTC 2/1987, 57/1994, 35/1996),

pero no  suprimido-  no integre  el  ámbito  del  art.  17 C.E.  y  que,  en

consecuencia, las restricciones relevantes del mismo no hayan de tener

la adecuada cobertura legal que requiere el  art. 25.2 C.E.  para poder

limitar los  derechos fundamentales del Capítulo Segundo del Título I de

la Constitución. 3. Situado el debate en los términos precisados en el

punto  anterior,  la   estimación  del  amparo  habría  pendido  de  la

existencia de una previsión en la Ley Orgánica General Penitenciaria de

la  medida de aislamiento para ciertos internos clasificados  en primer

grado de tratamiento. En este sentido, lo primero que debe constatarse

es que la referida Ley en su art. 72.2 se limita a prever el destino de

dichos  internos  en  los  establecimientos  de  régimen  cerrado,  a  cuya

disciplina  se  refiere el  art.  10.3 con la  escueta previsión de que «El

régimen de  estos  centros  se  caracterizará  por  una  limitación  de  las

actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia

sobre los mismos en la forma que reglamentariamente se determine».

Más allá de las insuficientes y genéricas referencias a la «limitación de

las  actividades  en  común»  y  al  «mayor  control  y  vigilancia  de  los

internos», no se encuentra en el precepto transcrito alusión alguna a

medidas de aislamiento en celda de la especie de la ahora impugnada,
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cuya  contundencia  en  la  restricción  del  derecho  a  la  libertad  viene

confirmada por la cercanía de su contenido a la de la sanción más  grave

en el  ámbito  penitenciario,  que «no es una más de las  que están a

disposición  de  las  autoridades  penitenciarias,  sino  que  sólo  debe  ser

utilizada en casos extremos» (STC 2/1987 ,  fundamento jurídico 2.).

Tampoco  se  da  la  citada  cobertura  en  la  regulación  legal  de  los

denominados «medios coercitivos» (art. 45 L.O.G.P.), entre los que el

Reglamento Penitenciario  de 1981 incluía  el  «aislamiento provisional»

(art. 123.1), pues ni la Administración calificó de tal modo la medida, ni,

como  resulta  patente,  la  misma   reunía  los  requisitos  materiales  y

procedimentales a los que la Ley condiciona la utilización de aquellos

medios.  Debe,  pues,  afirmarse  que  la  restricción  del  derecho  a  la

libertad no aparece regulada en la Ley con el carácter de expresividad

exigido taxativamente por el art. 25.2 C.E. Tampoco cabe apreciar que

se  establezcan  en el  precepto  transcrito  de  la  Ley  Orgánica  General

Penitenciaria  los rasgos cualitativos y cuantitativos indispensables para

cubrir una posterior especificación reglamentaria. Por todo ello estimo

que debería haberse entrado en el análisis de la cuestión de la legalidad

de  las  medidas  de aislamiento  impuestas  y,  en aplicación  de  cuanto

queda  expuesto,  debería  haberse  otorgado  el  amparo  solicitado  y

anulado los Acuerdos impugnados, ya que su adopción se basó en una

mera Circular carente de la cobertura legal que exige el art. 25.2 C.E. 

3.- Sentència núm. 170/1996 de Tribunal Constitucional,  Sala 1ª, 29 de

octubre de 1996. Protecció del dret al secret de les comunicacions 

“Resulta oportuno y conveniente destacar que el art. 51.5 L.O.G.P., en

cuanto  obliga  a  la  Administración  Penitenciaria  a  dar  cuenta  de  la

intervención de las comunicaciones a la autoridad judicial competente,

consagra una auténtica garantía, con la que se pretende que el control

judicial  de  la  intervención  administrativa  no  dependa  del  eventual

ejercicio por el interno de los recursos procedentes. 3. La relación de

sujeción especial que surge como consecuencia del internamiento ha de

ser  entendida,  como  ha  destacado  este  Tribunal  (SSTC  120/1990,

137/1990 y 57/1994), en un sentido reductivo compatible con el valor

preferente  de  los  derechos  fundamentales;  se  origina,  en  suma,  un

entramado  de  derechos  y  deberes  recíprocos  de  la  Administración

Penitenciaria y el interno, cuyo contenido y ejercicio diseña la legislación
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penitenciaria.  4.  El  mantenimiento de una medida restrictiva de

derechos más allá  del  tiempo estrictamente necesario  para la

consecución  de  los  fines  que  la  justifican,   podría  lesionar

efectivamente el  derecho afectado, en este caso el  derecho al

secreto de las comunicaciones (SSTC 206/1991, 41/1996, etc.). Los

arts. 51 y 10.3, párrafo segundo, L.O.G.P. y los correlativos preceptos

del Reglamento Penitenciario de 1981, en concreto los arts. 91.1 y 98.4

(y arts. 41 y ss. del Reglamento Penitenciario de 1996), llevan implícita

la exigencia de levantamiento de la intervención en el momento en

que  deje  de  ser  necesaria  por  cesación  o  reducción  de  las

circunstancias que la justificaron, en cuanto se legitima exclusivamente

como medida imprescindible por razones de seguridad, buen orden del

establecimiento e interés del tratamiento. 5. Lejos de tratarse en este

caso de una medida individualizada y constituir una respuesta a

peligros  concretos  que  efectivamente  puedan  incidir

negativamente en el buen orden y seguridad del establecimiento,

se  habría  adoptado  sistemáticamente  para  todos  los  internos

clasificados en primer  grado penitenciario y, concretamente, en

relación con los incluidos en el F.I.E.S. Esto nos indicaría que no

fue una medida excepcional. 6. La Ley ha conferido a la intervención

de las comunicaciones un carácter excepcional, como lo demuestra el

tenor literal  del  art.  51 L.O.G.P.,  que comienza enfatizando que «los

internos  estarán  autorizados  a  comunicar  periódicamente».  La

intervención  ha  de  ser,  pues,  estrictamente  necesaria  para  la

consecución de los fines que la justifican. 7. La  motivación del Acuerdo

de intervención resulta un elemento imprescindible para la  garantía de

los  derechos  de los  reclusos.  La  intervención de las  comunicaciones,

medida  excepcional,  no  debe  adoptarse  con  carácter  general  e

indiscriminado, ni por más tiempo del que sea necesario para los fines

que  la  justifican.  8.  Cuando  se  trata  de  una  medida  restrictiva  de

derechos, compete al Tribunal Constitucional, en su tarea de protección

del  derecho  fundamental  afectado,  controlar  en  último  término  la

motivación  ofrecida  no  sólo  en  el  sentido  de  resolución  fundada  y

razonada,  sino  también  como  único  medio  de  comprobar  que  la

restricción del derecho fundamental ha sido razonable y proporcional,

acorde  con  los  fines  de  la  institución  y  resultado  de un  juicio  de

ponderación de los derechos fundamentales y bienes constitucionales en

pugna (SSTC 50/1995, 128/1995, 181/1995, 34/1996, 62/1996, entre
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otras).  9.  El  Acuerdo  impugnado  comienza  citando  los  antecedentes

obrantes en el expediente del interno, así como su clasificación en el art.

10 L.O.G.P., 1. Fase, además de aludir a la existencia de Autos judiciales

que  ratificaban  anteriores  Acuerdos  de  intervención.  De  tal

enumeración debe descartarse, por las razones ya expuestas, la

mención de la  clasificación en el  régimen del  art.  10 L.O.G.P.

Otras circunstancias del interno que podrían apoyar el Acuerdo

de  la  Administración  Penitenciaria  no  se   consignan  con  la

precisión suficiente, ni se establece la conexión entre ellas y la

adopción  de  la  medida  de  limitación  de  derechos.  Tan  sólo  la

referencia  a  los  diferentes  intentos  de  evasión  que  obran  en  el

expediente  del  interno  podría  guardar  alguna  relación  con  la

intervención de las comunicaciones en el caso hipotético, no esgrimido

por el Acuerdo, de que existieran sospechas de que planeara una nueva

evasión y que con tal fin utilizara sus contactos con el exterior. Pero tal

posibilidad no pasa de ser una simple suposición a la que no se alude en

el acto administrativo impugnado.  Es decir, el Acuerdo impugnado

no justifica en absoluto la necesidad de tan drástica medida.”

4.- Sentència núm. 201/1997 de Tribunal Constitucional,  Sala 1ª, 25 de

novembre de 1997.  Protecció  del  dret  al  secret  de  les  comunicacions,  i  a  la

intimitat familiar.

“Las limitaciones diseñadas por la propia L.O.G.P. (art. 51.1), o sea, las

restricciones «impuestas por razones de seguridad, de interés de

tratamiento  y  del  buen  orden  del  establecimiento»  no  son

aplicables a las comunicaciones telefónicas de un interno con su

familia, en la lengua propia, nacional o extranjera, salvo que se

razone, al conceder la autorización condicionada, que el uso de

una lengua desconocida por los funcionarios del Establecimiento

puede atentar a algún interés constitucionalmente protegido [F.

J. 6].

4.  Las  resoluciones  administrativas  de  intervención  de  las

comunicaciones  a  los  internos  en  un  establecimiento

penitenciario  han  de  cumplir  los  requisitos  exigibles,  según  la

doctrina  de  este  Tribunal  Constitucional,  a  cualquier  sacrificio  de  un

derecho  fundamental  (STC  207/1996).  Deben  perseguir  un  fin

constitucionalmente legítimo y previsto por la Ley; la medida restrictiva

de  derechos  ha  de  adoptarse  mediante  resolución  del  Director  del
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establecimiento especialmente motivada y notificada al  interesado;  la

resolución administrativa, por último, tiene que comunicarse al

Juez a fin de que éste ejerza el control de la misma. Y a estos tres

requisitos  se  añade  que  la  intervención,  como medida  restrictiva  de

derechos fundamentales, debe ser idónea, necesaria y proporcionada en

relación con el fin perseguido (STC 207/1996, fundamento jurídico 4.)

[F.  J.  7].  5.  El  razonamiento  del  Director  del  establecimiento

penitenciario,  aunque  apoyado  en  los  arts.  51  L.O.G.P.  y  100  del

Reglamento  Penitenciario,  llega  a  una  conclusión  que  resulta

desproporcionada. El encontrarse el recluso clasificado en primer

grado de tratamiento no comporta, «per se», una peligrosidad

indiscutible para los principios de seguridad y buen orden. Y la

reglamentaria presencia de un funcionario no puede convertirse

(con las  pertinentes  excepciones  que han de quedar  razonablemente

plasmadas en el acto de autorización condicionada o de denegación) en

un  fundamento  jurídico  para  prohibir  las  comunicaciones

familiares en la lengua propia de cada uno,  cuya celebración es

tutelada con el máximo respeto a la intimidad de los reclusos por la

L.O.G.P.  (art.  51.1,  párrafo  segundo)  [F.  J.  7].  6.  La  comunicación

familiar  no  es  un  derecho  absoluto,  como no  lo  son ninguno  de  los

derechos constitucionalmente protegidos. Su ejercicio puede ser limitado

o  condicionado  (SSTC  36/1982,  53/1985,  214  y  314/1991,  142  y

371/1993  y  57/1994,  entre  otras  muchas).  Sin  embargo,  cuando  la

Dirección del Establecimiento Penitenciario estime que su  Acuerdo es

razonable,  ha  de  hacer  explícita,  con  claridad  y  precisión,  la

ponderación de los valores que ha efectuado, a fin de llevar a cabo su

decisión restrictiva del derecho fundamental, en este caso, la intimidad

familiar del recluso. Y esa resolución ha de cumplir las exigencias que

este  Tribunal  tiene  establecidas  para  la  constitucionalidad  de  tales

decisiones [F. J. 7]. 

5.- Sentència núm. 106/2012 de Tribunal Constitucional,  Sala 1ª, 21 de

maig de 2012. Requisitos de registros en celda.

 «El  recurrente,  que  cumplía  condena  en  régimen  cerrado  a

consecuencia  de  su  clasificación  como  penado  en  primer  grado,  fue

sometido al registro de su celda sinsu presencia y sin que se le

informara posteriormente de su contenido y resultado. El Tribunal
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deniega  el  amparo  solicitado.  El  registro  cuestionado  no supuso

vulneración del derecho a la intimidad  del demandante, toda vez

que  fue  practicado  conforme  a  lo  establecido  en  el  reglamento

penitenciario, en relación con el registro de celdas de los reclusos que

cumplen  condena  en  régimen  cerrado:  registros  diarios  y  en

ausencia de los interesados, cuando éstos supongan un peligro o

impedimento para el  desarrollo efectivo del  registro –extremo

este último que ha acreditado el centro penitenciario–. Matiza la

Sala que, a pesar de que el interno conozca de antemano que el registro

de  la  celda  está  previsto,  ello  no supone que pueda obviarse la

exigencia  de  comunicación  a  posteriori  de  las  conclusiones

obtenidas en el mismo. Sin embargo, en el caso enjuiciado, el

registro fue negativo sin existir  incidencia  relevante alguna, y

por eso no se dio cuenta inmediata sobre su contenido.»

Aquesta es la justificació que donen com a valida: 

«Subdirector  de  seguridad  del  centro  penitenciario  emitió  informe,  a

requerimiento del Juzgado, en el que justificaba el registro indicando

que “se realizan en todos los Departamentos de este Centro, se llevan a

cabo exactamente en iguales condiciones y con los mismos requisitos,

formales  y  materiales,  respetando  la  intimidad  y  dignidad  de  los

internos” y en relación al modo en que se practicó precisaba que “la

entidad y ejecución de los registros y requisas no depende en ningún

modo  de  la  presencia  o  ausencia  del  interno  durante  el  mismo,

prevaleciendo  en  el  hacer  de  los  funcionarios  el  respeto  a  las

pertenencias  del  interno  en  la  medida  que  la  finalidad  del  mismo

permita. Por otra parte, la presencia de los internos en este  acto

de requisa de la celda y cacheo de los objetos existentes en la misma,

merma la seguridad de los funcionarios y ocasiona conflictos en

el  ejercicio  de  estas  medidas  de  seguridad  interior,  máxime

como es el caso de internos del  departamento de aislamiento,

por lo que por evidentes razones de seguridad se realizan sin la

presencia del interno.»
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Anexo 2: Resumen Executiu

1. Normativa i Jurisprudència Internacional en matèria d'aïllament

- Regles  Mínimes  de  les  Nacions  Unides  per  al  Tractament  dels

Reclusos de 2015 (també conegudes com a Regles Mandela):

o La regla número 38, fa esment a la necessitat de que l'administració

de l'establiment penitenciari vetlli  per atenuar els possibles efectes

perjudicials que l'aïllament tingui sobre les persones.

o La  regla  43  fa  referència  explícita  a  la  prohibició  de  l'aïllament

indefinit o prolongat, la tancada en una cel·la fosca o permanentment

il·luminada o la prohibició del contacte de l'intern amb la família. 

o La regla 44 defineix l'aïllament com la d'una persona sense contacte

humà durant un mínim de 22 hores diàries. Referint també que s'ha

de considerar com el tancament prolongat aquell que s'estén a un

període superior a 15 dies consecutius.

 

- Les Regles Penitenciàries Europees, adoptades pel Comitè de Ministres del

Consell d'Europa el 11 de Gener de 2006, estableixen en la regla 60.5 que

l'aïllament només es pot imposar en casos excepcionals i  per un període

definit i tan curt com sigui possible. A més, en la regla 102.2, es recorda que

la privació de llibertat ja suposa en si mateixa un càstig per al reclús i que,

per  tant,  el  règim  penitenciari  no  ha  d'agreujar  el  patiment  produït  per

l'empresonament.

 

- Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)

o Cas  Polonia  2012:  “No  és  raonable  per  part  de  les  autoritats

considerar  que  per  a  garantir  la  seguretat  de  la  presó  s'apliquin

controls  intrusius  i  es  supervisi  de  manera  permanent  els

moviments , restringint les seves comunicacions amb el món exterior

i segregant-lo de la relació amb els altres interns”. 

o El Tribunal també va condemnar a Turquia per haver sotmès a règim

d'aïllament a una persona que havia estat assetjada dins el centre

penitenciari per la seva condició d'homosexual i, per tant, la mesura
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que va durar 8 mesos, es va justificar per la seva pròpia seguretat

personal. En aquest cas, el Tribunal va entendre que aquesta situació

havia causat sofriment físic i mental al detingut, el que constituïa un

tracte inhumà i degradant.

 

- Recomanacions del Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides 
(CAT) 

o El CAT ha instat a l'Estat Espanyol en diverses ocasions a abolir o

reduir al màxim possible els períodes d'aïllament aplicats als interns,

així com una millora de les condicions de vida d'aquest règim.

o Al maig de 2015, el CAT reitera en l'apartat 17, que "una aplicació

excessiva del règim d'aïllament constitueix un tracte o pena cruel,

inhumana o degradant, i fins i tot, tortura en alguns casos” . Recorda

a l'Estat Espanyol que un període d'aïllament superior a 15 dies està

absolutament  prohibit,  i  que  aquesta  mesura  només  pot  ser

contemplada com a última instància i amb una supervisió i control

judicial estrictes.

- Recomanacions del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura 
(CPT)

o Així  mateix el  CPT en el  seu informe al  Govern Espanyol sobre la

visita a Espanya realitzada el 2011, en l'apartat 75 recorda que  “El

règim  d'aïllament  pot  repercutir  molt  negativament  en  la  salut

mental, física i en el benestar social dels afectats per la mesura. [...]

Aquesta sanció hauria d'imposar només en casos excepcionals, com a

últim recurs i durant el menor termini de temps possible. [...] Un

període de 42 dies consecutius en règim d'aïllament constitueix un

càstig  absolutament  excessiu.  El  Comitè  recomana  l'adopció

immediata de mesures per garantir  que cap reclús sigui posat  en

règim d'aïllament durant més de 14 dies. En el cas de [...] comissió

de dues o més infraccions,  s'hauria  de preveure la  interrupció  de

l'aïllament durant un temps en complir els 14 dies.” 

o El CPT torna a insistir en no allargar més de 14 dies seguits el règim

d'aïllament per als interns, interpel·lant directament a les autoritats

catalanes  quant  al  DERT.  A  l'apartat  149  de  l'informe  també  es
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recomana  “reduir  el màxim possible el  període d'aïllament, com a

manera de càstig, per a faltes disciplinàries concretes.” 

o En les quatre presons visitades, la delegació rep denúncies de presos

per  maltractaments  físics  per  part  d'alguns  funcionaris.  Les

acusacions es referien principalment a cops de puny i puntades de

peu al cos i, en molts casos, es produïa durant el trasllat dels presos

a l'establiment DERT o durant la seva estada en aquestes unitats. 

o En l'informe relatiu a la visita de 2007, el CPT va expressar gran

preocupació  en  relació  amb  l'ús  de  la  fixació  en  els  centres

penitenciaris de Catalunya. Lamentablement, a la llum dels resultats

de la visita de 2011, els temors del Comitè persisteixen en relació

amb els motius que justifiquen el recurs a la immobilització, la seva

durada, els mètodes utilitzats, la manca de supervisió i de constància

adequada de la mesura.

2. El règim d’aïllament. Anàlisis normatiu i jurisprudencial. 

- El règim legal d’aïllament ha estat ideat per a donar solució als problemes

d’ordre i seguretat dins dels establiments penitenciaris, d’aquí que el podem

trobar  regulat  a  la  normativa  tant com a grau de tractament –el  primer

grau–, com a sanció o com a mitjà coercitiu.

- Com a sanció, es preveu per a la comissió de faltes greus o molt greus i

només es pot aplicar o bé per als casos d’evident agressivitat o violència per

part de l’intern/a, o bé quan aquest, de forma reiterada i  greu, altera la

normal convivència en el centre.

 

- Jurisprudència Estatal:

o Sentència núm. 170/1996 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 29 de

octubre de 1996:  “El  mantenimiento de una medida restrictiva de

derechos  más  allá  del  tiempo  estrictamente  necesario  para  la

consecución  de  los  fines  que  la  justifican,  podría  lesionar

efectivamente el derecho afectado, en este caso el derecho al secreto

de las comunicaciones (SSTC 206/1991, 41/1996, etc.)”.

o Sentència núm. 201/1997 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 25 de

noviembre  de  1997:  “las  restricciones  «impuestas  por  razones  de
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seguridad,  de  interés  de  tratamiento  y  del  buen  orden  del

establecimiento» no son aplicables a las comunicaciones telefónicas

de  un  interno  con  su  familia,  en  la  lengua  propia,  nacional  o

extranjera,  salvo  que  se  razone,  al  conceder  la  autorización

condicionada,  que  el  uso  de  una  lengua  desconocida  por  los

funcionarios  del  Establecimiento  puede  atentar  a  algún  interés

constitucionalmente protegido”.

- Recomanacions del Síndic de Greuges en funció d' Autoritat Catalana

per a la Prevenció de la Tortura en informe de 2015: 

o “Cal  restringir el recurs al primer grau, i en tot cas, suavitzar el rigor

de les condicions de compliment i augmentar les hores dedicades al

tractament individual i personalitzat”. 

o “L'aïllament hauria de tenir sempre un caràcter excepcional, atès al

caràcter aflictiu i desocialitzador que suposa. També caldria aixecar-lo

quan  els  informes  mèdics,  psicològics  i  socials  indiquin  que  és

contraproduent o que no dóna els resultats esperats en funció de la

finalitat última de la pena”. 

3. Anàlisi psicosocial de l'Aïllamient en el context penitenciari

- S'activen mecanismes d'aïllament a conseqüència dels quals la persona pot

experimentar un debilitament i/o pèrdua de la seva personalitat, de la seva

identitat  personal,  la  seva autoimatge,  la  consciència  sobre  si  mateix,  la

capacitat de decidir sobre la seva vida, la noció d'individualitat i la noció de

pertinença a un grup o comunitat. 

- En  definitiva,  els  mètodes  de  desidentificació  i  despersonalització  poden

comportar greus conseqüències per a la integritat psíquica de la persona;

una d'elles és l'anul·lació de la personalitat de l'individu en relació tan a si

mateix com al seu grup de pertinença que, en definitiva, conforma el seu

ésser individual i social.

- En els casos d'aïllament perllongat,  els impactes són majors i  poden ser

irreversibles en els períodes de més de 10 dies segons alguns estudis i 15

dies, sent aquest el límit proposat pel Relator Especial de les Nacions Unides

per a la Tortura, donats els efectes en la psique de l'individu. Així mateix,
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encara  que  el  règim  d'aïllament  hauria  d'aplicar-se  com  a  mesura

excepcional,  l'alta regularitat i  la subjectivitat en els criteris d'ingrés, així

com la falta d'informació sobre els comportaments esperats per posar fi al

període d'aïllament, poden augmentar la sensació d'incertesa i  la falta de

control sobre el propi procés, minvant la resistència del pres/a. 

- Les persones reaccionen a l'aïllament de diferents formes. S'ha comprovat

que l'aïllament  carcerari  pot  tenir  efectes fisiològics,  psicològics i

psiquiàtrics greus, i pot generar fins i tot alienació mental severa,

insomni,  confusió,  al·lucinació  i  psicosi.  L'aïllament  carcerari  està

relacionat també amb un alt nombre de conducta suïcida. 

- La magnitud del dany psicològic varia i depèn de factors individuals com són

els  antecedents  de  la  persona  i  l'historial  de  malalties  preexistents,  de

factors  ambientals  com  són  les  condicions  físiques  de  la  cel·la  i  el

subministrament  d'elements  essencials  per  al  consum  humà.  El  grau

d'aïllament que imposa el règim, és a dir el temps fora de la cel·la,

els  períodes  de  temps  en  aïllament  (aïllament  perllongat),  el

contacte amb altres individus i el context en què es dóna l'aïllament

(càstig, protecció voluntària) són també factors decisius.

4. Les xifres sobre l’encarcerament, l’aïllament i les situacions de tortura i 
maltractaments a les presons catalanes 

- En  relació  a  les  persones  que  es  troben  en  règim  tancat  eren  173  a

desembre de 2015. Sent 163 homes i 10 dones. Tot i que no hi ha dades que

permetin  constatar  la  durada  dels  períodes  en  aquesta  classificació,  sí

s’informa de que en total en tot l’any 2015 han sigut 642 persones les que

han passat per aquest règim; aquesta dada no es troba desagregada per

gènere. 

- Si bé s’informa del nombre d’incidències registrades, incloent lesions greus

(55 en 2015) i lleus  (989 en 2015) i autolesions, no hi ha cap menció a

incidències generades per denúncies contra el quefer dels funcionaris. 

- Del total de més de 10 mil expedients del 2015, 866 s’han resolt amb sanció

, sent 226 d’aïllament. També crida l’atenció que 524 es consignin com a

sancions “sense classificar”. 
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- En relació a les morts  ocorregudes a presó, tot i que tampoc estan desagre-

gades per graus, en 2015 es va informar d’un total de 53 morts  de les quals

24 van ocórrer estant l’intern a presó i la resta estant a fora per diferents

motius (llibertat condicional, sortida, hospital, etc). Aquí cal ressaltar que del

darrer informe del Consell d’Europa mencionat, segons dades de 2014, la

taxa mitjana de morts –per totes les causes- cada 10 mil interns és de 28,

sent la taxa per a Catalunya en aquell mateix any de 61,9, és a dir, més del

doble que la mitjana. 

- En el mateix sentit, en 2013, la mitjana de la taxa europea de suïcidis va ser

de 7.6 cada 10 mil interns, sent la de Catalunya de 10 cada 10 mil. Per al

2015 la Generalitat informa 8 suïcidis, el que donaria una taxa de 9 cada 10

mil. 

- No  hi  ha  dades  que  especifiquin  en quin  lloc  (presó,  permís  de  sortida,

llibertat condicional, etc.) es van produir cadascuna de les morts segons les

diferents  causes,  però  crida  l’atenció  que  en  2015,  14  s’informin  com a

ocorregudes  per  causes  desconegudes,  representant  un  26.4%.  Similar

proporció s’observa entre els anys 2010 i 2015.

- 4.2. Casos de tortura i mort registrats a les presons catalanes per

la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT).

o El  17 de febrer de 2011 i  següents en el  CP de Lledoners,

J.M.J., home de 61 anys pres a la presó de Lledoners, va denunciar

haver estat agredit física i psicològicament per funcionaris de presons

del CP en ser portat al mòdul d'aïllament.

o El 5 de setembre de 2011 en el mateix Centro J.M.I., home pres a la

presó de Lledoners, denuncia que el matí del 5 de setembre, quan

estava en la seva cel·la del DERT, tres funcionaris de presons li van

copejar.

o El 23 de setembre de 2011 al Centre de Ponent J.C.S.M va denunciar

davant el Jutjat de guàrdia que ell i altres 3 presos participants dels

dejunis  van  sofrir  cops  i  altres  maltractaments  mentre  eren

traslladats al DERT de Ponent després del dejuni del 1º d'octubre.

122



o El 18 d'octubre de 2011 M.I.L.C.,  dona presa a la presó de

Brians I, va denunciar que diversos funcionaris van realitzar diversos

comentaris  vexatoris  sobre  l'agredida,  mentre  portava  a  M.I.  a

aïllament, on la van introduir en una cel·la d'aïllament i la van lligar,

de peus i mans, al llit. En aquesta posició va estar entre 3 i 4 hores,

temps en el qual M.I. no va poder anar al bany i va haver de fer-se

les seves necessitats damunt. Quan la van deslligar els funcionaris

van riure d'ella en veure la situació en què es trobava.

o Al  novembre  de  2011  un  pres  participant  en  els  dejunis  de  la

campanya contra els maltractaments a la presó va ser agredit per

funcionaris de presons en ingressar al mòdul DERT. Les agressions,

segons manifesta, van consistir en cops en la cara i el cos.

o El 12 de febrer de 2012 en el CP Brians I R.J.F sis o set funcionàries,

destinades  en  el  Departament  Especial  (DERT)  l'agredeixen  i  li

apliquen com a mecanisme de càstig contenció mecànica.

o En 2015 es produeix la mort de Raquel I.F. dona de 39 anys. Portava

privada de llibertat en Brians 1 des de l'any 2010. Es va suïcidar la

matinada del 10 a l'11 d'Abril de 2015, 3 dies després d'haver estat

sancionada  amb  una  falta  molt  greu  a  aïllament  provisional.  No

obstant això, portava més de 6 mesos classificada en primer grau i

amb anterioritat havia tingut diverses sancions d'aïllament. Es troba

una carta pòstuma dirigida al Jutjat de Vigilància Penitenciària en la

qual  denuncia  una  situació  de  maltractaments.  Malgrat  haver

expressat que tenia idees suïcides pel dany que li produïa l'aïllament,

la hi va mantenir en aquest règim. 

o Juan José Gabarri Gabarri va denunciar que el 16 de Gener de 2015

estant en la infermeria del Centre Penitenciari de Tarragona  “Estant

ingressat, tombat i emmanillat d'ambdues mans en la llitera i amb la

via  intravenosa  posada,  denuncia  haver  estat  torturat  pels  dos

Mossos d'Esquadra que en aquest moment ho custodiaven, els quals,

segons ell mateix relata van propinar al senyor Gabarri una pallissa,

consistent en nombrosos cops de puny i puntades en les costelles,

braços,  cames i  cara”.  Així  mateix va denunciar  que  estant  en el

DERT del Centre Penitenciari Ponent, el 3 de Juny de 2015 “va sofrir

cops i puntades sobre el senyor Gabarri que van ocasionar al mateix

lesions de consideració, consistents en blaus, excoriaciones, corts en
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la cara, braços i cames. Durant els quatre dies posteriors a aquests

fets, segons afirma el senyor Daghero, Gabarri va estar emmanillat i

immobilitzat, romanent en la seva cel·la fins al 12 de juny, dia en què

se li comunica la seva regressió de grau”.

 5. Conclusions 

- La normativa internacional en matèria d’aïllament penitenciari estableix que

el mateix s’ha d’aplicar de manera excepcional i no prolongada i que,

en qualsevol cas, l’Administració ha de vetllar per la integritat física

i psíquica de les persones.

- El règim tancat es troba regulat a nivell nacional a la LOGP, així com al RP;

però en ambdós casos de forma clarament insuficient i poc detallada tenint

en compte, sobretot, que es tracta d’un règim especialment dur. 

- Les  administracions  penitenciàries  han  establert  normativa  interna

-Instruccions  i  Circulars-  que  d’alguna  manera  pretenen  “ordenar”  el

tractament  en  règim de  primer  grau.  Entenem que  el  règim d’aïllament

prolongat no pot ser considerat com un tractament tenint en compte que

aquest, finalment, s’està utilitzant amb un rigor excessiu i que les condicions

de  compliment  poden  resultar  incompatibles  amb  el  mínim  respecte  als

Drets Humans i amb l’orientació a la reinserció que totes les penes haurien

de tenir.

- El  règim  d’aïllament  del  DERT  pot  generar  profunds  danys

psicològics i psicosocials a les persones. El detriment de la salut mental

dels reclusos/es al règim d’aïllament i els seus efectes a llarg termini, en

alguns casos, podria dificultar la posterior reinserció social i rehabilitació en

la societat. La documentació existent, l’experiència en el sistema penitenciari

i el treball terapèutic posterior, així com els testimonis recollits per a aquest

informe,  així  ho  constaten.  L’aïllament  prolongat  genera  situacions  que

poden  ser  considerades  com  a  tractes  o  penes  cruels,  inhumanes  i

degradants. 

- L’índex  de  denúncies  de  maltractaments  o  tortures  als  mòduls

d’aïllament  de  les  presons  catalanes  és  superior  al  dels  mòduls

ordinaris. Així ho constata tant el Comitè Europeu per a la Prevenció de la
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Tortura, el Síndic de Greuges així com els informes de la Coordinadora per a

la Prevenció i Denúncia de la Tortura. 

- S’han detectat casos de mort al DERT que estan relacionats amb les

especials condicions que aquest tipus de règim de vida genera. 

6. Recomanacions

- Amb l’ànim de protegir els drets humans és necessari obrir un debat

públic  i  parlamentari  profund sobre l’ús de l’aïllament  i  les  seves

conseqüències en ple segle XXI des d’una perspectiva de respecte

als  drets  humans.  Després  de  molts  anys,  ha  arribat  el  moment  de

qüestionar el seu funcionament, utilitat i, inclús, la necessitat de l’existència

d’aquest tipus de departaments. Així mateix es fa urgent limitar de manera

immediata  el  seu  ús  i  els  temps  d’estada.  Tot  i  que  no  existeixen

competències legislatives a Catalunya, sí que existeix marc d’interpretació

per decidir la no aplicació, i en tot cas, la seva limitació. 

- El  Reglament  Penitenciari  estableix  l’obligatorietat  de  realitzar  una  visita

mèdica diària a les persones privades de llibertat que es trobin en situació

d’aïllament provisional. Amb l’aparició posterior del Protocol d’Istanbul, que

ofereix els estàndards mínims per a la documentació i la investigació efectiva

en  casos  de  tortura  i  maltractaments,  i  atès  que  el  règim  d’aïllament

penitenciari pot constituir per si mateix una pena o tracte cruel, inhumana o

degradant, la visita mèdica  s’ha d’ajustar als estàndards que marca el

Protocol i  ha d’ésser portada a terme per professionals clarament

formats en la seva aplicació.  

- El  respecte als drets  humans de les persones privades de llibertat és un

element compartit per l’Administració, les organitzacions internacionals, els

jutjats de vigilància penitenciària, el Síndic de Greuges i les organitzacions

de  protecció  dels  drets  humans  integrades  a  la  Coordinadora  per  a  la

Prevenció  i  Denúncia  de  la  Tortura.  El  treball  conjunt,  amb  el  necessari

repartiment de rols en aquesta protecció, és imprescindible per a garantir

que no es repeteixin situacions com les descrites i que, en tot cas, es puguin

investigar de manera efectiva. És per això que  s’ha de permetre l’accés

d’aquestes  organitzacions  als  Centres  Penitenciaris  per  portar  a
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terme  la  seva  feina,  modificant  l’actual  política  restrictiva  cap  a

aquestes organitzacions.

- Identificats els efectes psicològics relatius a l’internament al DERT descrits al

present informe i expressant les nostres preocupacions per les afectacions

psicològiques de les persones que han estat recloses al mecanisme del DERT,

recomanem  que  es  realitzin  investigacions,  i  es  col·labori  amb

iniciatives  d’aquesta  Coordinadora,  orientades  a  la  identificació  i

visibilització  de  les  afectacions  psicològiques  i  psicosocials,  amb

l’objectiu de prevenir i mitigar el dany psicològic a les persones. 

126


	4. Les xifres sobre l’encarcerament, l’aïllament i les situacions de tortura i maltractaments a les presons catalanes..........................................88
	4.1.Dades sobre persones detingudes a Catalunya.......................... 88
	4.2. Casos de tortura i mort registrats a les presons catalanes per la Coordinadora per a la Prevenció i denuncia de la Tortura (CPDT) .98
	5.Conclusions..................................................................................101
	6.Recomanacions .......................................................................... 102
	7.Annex .Sentències ...................................................................... 103
	8. Annex 2. Resumen Executiu......................................................... 118
	1.1. L'aïllament penitenciari des del sistema internacional de protecció dels drets humans
	1.2. Normativa internacional
	1.3. Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)
	1.4. Recomanacions de diferents organismes internacionals
	1.4.1. Recomanacions del Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides (CAT)
	1.4.2. Recomanacions del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT)


	2. El règim d’aïllament. Anàlisis normatiu i jurisprudencial.
	2.2. El règim legal penitenciari. Adults i joves.
	2.3. El règim legals a menors. Protecció i reforma.
	2.4. El règim d’aïllament en Centres d’Internament d’Estrangers.
	2.5. Les circulars i instruccions administratives sense rang de llei.
	2.6. La Jurisprudència
	2.7. Recomanacions del Defensor del Pueblo i del Síndic de Greuges com a Mecanismes de Prevenció de la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels.

	3. Anàlisi psicosocial de l'Aïllamient en el context penitenciari
	3.1. Introducció: Els efectes de la presó en l'ésser humà.	

	4. Les xifres sobre l’encarcerament, l’aïllament i les situacions de tortura i maltractaments a les presons catalanes
	4.1. Dades sobre persones detingudes a Catalunya
	4.2. Casos de tortura i mort registrats a les presons catalanes per la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) 36

	7. Annex. Sentències:

