
  

Acaip   Cataluña 
acaip.cat@acaip.cat 
apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona 

A la atención: SR. SECRETARIO DE MEDIDAS 
PENALES, REINSERCION Y ATENCIÓN A LA 
VICTIMA 
 
C/ del Foc 57 - 08038 Barcelona 
 
Asunto: REANUDACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES ESPECIALES 

 
 
Francesc López, en calidad de coordinador autonómico en Cataluña de la Agrupación de los 
Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), con correo electrónico 
acaip.cat@acaip.cat, por la presente expone: 
 
Que el Comité de Crisis en reunión extraordinaria el 14 de septiembre validó el documento para 
la reanudación de las comunicaciones especiales en los centros penitenciarios de Cataluña (doc 1) 
con el objetivo de restablecer dichas visitas. 
 
Que el restablecimiento de esta modalidad de comunicaciones aumenta el riesgo de contagio del 
Covid-19 entre la población reclusa a pesar de las medidas que se pretenden adoptar. A modo de 
ejemplo, la declaración responsable de no haber tenido síntomas o no tener una prueba positiva 
en los últimos 14 días no garantiza que el firmante esté libre del Covid-19.   
 
Que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16 de septiembre publica la 
Resolución SLT/2228/2020, de 15 de septiembre, por la que se prorrogan y modifican medidas 
especiales en materia de salud pública para contener la pandemia de COVI-19 (doc 2). En esta 
resolución, entre otras medidas, se recomienda que “la población permanezca en su domicilio y 

que se limite la circulación por las vías de uso público”. 
 
Que la Resolución SLT/2228/2020 se adopta para mantener ciertas medidas de salud pública 
puesto que se “acredita la situación actual de riesgo de contagio”.  
 
Que, según el propio comunicado de prensa de la Generalitat (1), en tan solo tres días desde el 
inicio del curso escolar se han detectado 74 positivos en profesionales de la educación y 54 entre 
alumnos. Y que esto ha supuesto el confinamiento de 285 profesionales y 516 alumnos. 
 

(1) https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387756/actualitzacio-dels-casos-positius-de-covid-19-als-centres-educatius 
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Acaip   Cataluña 
acaip.cat@acaip.cat 
apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona 

 
Por todo lo anteriormente expuesto solicito: 
 
Que la reanudación de las comunicaciones especiales se posponga no menos de 15 días para 
comprobar la evolución de la pandemia en la sociedad y evitar riesgos innecesarios a la población 
reclusa, sus familiares y el conjunto de profesionales de los centros penitenciarios. 
 
 
 
 
 
 

  
Fdo. Francesc López 

Coordinador autonómico de Acaip Cataluña 
Barcelona, a 17 de septiembre de 2020 
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Foc, 57 
00038 Barcelona 
Tel. 93 857 40 40 
justicia.gencat.cat 

ADAPTACIÓ FASE DE REPRESA 

ALS CENTRES PENITENCIARIS 
 
MESURES PROVISIONALS PER LA REPRESA 
PROGRESSIVA DE LES COMUNICACIONS 
ESPECIALS A PARTIR DEL 21 DE SETEMBRE 
DE 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validat pel CC a la sessió extraordinària de 
14/09/2020 
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6.2. Mesures vinculades al règim de vida de les persones internes i la 
relació amb les seves famílies 
 
 
 
 

Activitat Situació durant la primera fase de represa de les comunicacions (a partir del 
21/09/2020) 

Comunicacions 
íntimes, 
familiars i de 
convivència. 

La represa de les comunicacions especials es farà de forma progressiva i igual a 
tots els centres penitenciaris. Cal comptar amb un temps suficient per avaluar 
l’impacte en els contagis d’aquesta primera fase de les comunicacions 
especials. Depenent d’aquest impacte, es valoraran ampliacions o restriccions 
en les condicions de les comunicacions especials. 
Calendari 
 Les comunicacions especials començaran a partir de la setmana del 

21/9/2020 
 Durant la setmana del 7 al 13 de setembre es concretaran les condicions per 

la primera fase de la represa de les comunicacions. Es presentarà una 
proposta al CC del 9/9/20. Aquesta proposta s’enviarà a les direccions dels 
centres i es recolliran les propostes de les direccions a la reunió del 
10/9/2020. 

 Les direccions prepararan les condicions i programaran les comunicacions 
durant la setmana del 14 al 20 de setembre. 

 Aquestes condicions seran revisades en un termini màxim d’un mes, 
valorant l’impacte a la situació de contagis als centres penitenciaris. 

 
Tipus de comunicacions durant la primera fase (revisió en 1 mes) 
 Tots els interns podran fer 1 comunicació mensual, excepte els interns que 

estan gaudint de permís. Aquests podran comunicar el mes que no surten 
de permís. 

 En tant hi hagi transmissió comunitària, s’haurà de garantir que el nombre 
de comunicants permet assegurar la distància de seguretat personal que 
marquen les normes (2mts. distància interpersonal) a les sales de 
comunicació. 

 Cada intern podrà escollir entre 1 d’aquestes 3 opcions: 
a) Comunicacions de convivència: podrà comunicar amb 1 adult 
acompanyat de tots els fills d’edats no superiors a 10 anys.  
El nombre de menors que assisteixen a les comunicacions no pot superar el 
nombre de 3. En cas que els menors que hagin de comunicar superin aquest 
nombre, es demana a les famílies que avisin abans d’anar a la comunicació 
per a fer les adaptacions necessàries. 
 b) Comunicacions familiars: amb 1 adult i tots els fills menors de 18 anys 
(inclosos els menors de 10 anys).  
El nombre de menors que assisteixen a les comunicacions no pot superar el 
nombre de 3. En cas que els menors que hagin de comunicar superin aquest 
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nombre, es demana a les famílies que avisin abans d’anar a la comunicació 
per a fer les adaptacions necessàries. 
c) Comunicacions familiars: poden comunicar amb un màxim de 2 adults. 

  Totes les comunicacions tindran una durada màxima de 1 hora. Les 
direccions dels centres que comptin amb capacitat suficient podran 
proposar ampliar aquesta durada al Comitè de Crisi.  

 Al PHPT, les comunicacions són presencials a l’habitació. A les 
comunicacions en aquest equipament s’aplicaran els mateixos criteris 
continguts en aquest document per les comunicacions especials.  

 
Mesures de protecció i prevenció 
 S’han d’extremar les mesures de protecció/prevenció en la pràctica de les 

comunicacions: 
- Presa de temperatura prèvia  a tots els comunicants 
- Ús de la mascareta des de l’arribada al centre. No és obligatòria la 
mascareta als menors de 6 anys, tot i que recomanada. Tampoc no han de 
portar mascareta aquells adults que, per malaltia, quedin exempts 
d’aquesta obligació. En aquest últim cas, hauran de presentar un certificat 
mèdic en el moment de la comunicació. 
 - Higiene de mans a l’entrada dels comunicants i pels interns abans i 
després de la comunicació 
- S’han de separar dos passadissos: un d’entrada i un de sortida 
- Neteja i ventilació mínim de 10 minuts de la sala després de cada 
comunicació 
- L’inici de la comunicació i l’arribada dels familiars s’ha d’esglaonar per 
evitar la concentració de persones en espera de comunicar. 
- Es vetllarà perquè no es barregin els diferents grups de comunicants al les 
sales d’espera i altres espais del centre. En general, es vetllarà per mantenir 
la distància de seguretat mínima entre persones de 2 metres a tots els 
espais del centre.  
- S’utilitzaran preferentment les sales amb més capacitat, independentment 
del tipus de comunicació 

 
Declaració responsable 
 Els familiars hauran de signar una declaració responsable a un imprès de 

fàcil lectura i que es pugui complimentar ràpidament. En aquest document 
es recollirà la declaració de que en els darrers 14 dies no presentar 
símptomes o haver donat un resultat positiu a una prova PCR recent, de no 
haver estat considerat contacte estret, i de no conviure amb persones que 
es troben en aïllament sanitari per ser positius, presentar símptomes o 
haver estat determinats com a contacte estret.  

 Si es dona algun dels supòsits previstos a aquesta declaració, la comunicació 
no es podrà realitzar. En aquests casos, la direcció del centre ho comunicarà 
al jutjat de vigilància penitenciària adjuntant una còpia de la declaració 
responsable. 
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Comunicacions 
orals, 
intermodulars i 
intercentres 

 Aquestes comunicacions es mantenen amb els mateixos criteris previstos a 
les darreres instruccions del Comitè de Crisi. 

  

Normes 
generals a totes 
les 
comunicacions 
especials 

 El nombre màxim de comunicacions especials és d’una per mes, incloent les 
intermodulars i intercentres. Els interns i internes hauran d’escollir entre 1 
de les diferents modalitats. 

 



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19
als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i
Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i
Gavà.

L'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en la redacció que dona el Decret llei
27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020, disposa que, en situacions
de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de
limitació de l'activitat, del desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits
territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis.

D'acord amb aquestes previsions legals, i sobre la base de l'informe emès el 28 d'agost de 2020 pel director de
l'Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant la Resolució SLT/2114/2020, de 31 d'agost, es van
prorrogar determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 i es van ampliar les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració
als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà
de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.

En data 14 de setembre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou
informe en el qual preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes
epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, acredita la situació actual de risc de
contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i justifica el manteniment de les
condicions que van motivar l'adopció de les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en els municipis esmentats per un nou període de 15 dies.
També es proposa introduir especificitats pel que fa a l'inici dels cursos escolar i universitari, així com respecte
a les activitats de lleure infantil i juvenil.

D'acord amb aquest informe, es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2114/2020, de 31
d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de
Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs,
Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats
d'hoteleria i restauració a excepció d'aquelles que afecten el desenvolupament de les activitats de casals i
colònies d'estiu, que escau donar per finalitzades. Addicionalment, s'estableixen mesures en relació amb les
activitats docents (en centres educatius i del sistema universitari), les activitats de lleure infantil i juvenil
(incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i
centres oberts).

Per tot el que s'exposa, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el
marc de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública i de la Llei
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i en ús de l'habilitació que em confereix l'article 5 del Decret
63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

 

Resolc:
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-1 Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen, en els termes indicats en els apartats següents, determinades
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 adoptades per la Resolució SLT/2114/2020, de 31 d'agost, per als municipis de Barcelona, Viladecans, el
Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues
de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs,
Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.

Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de
la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut
pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures
extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la
contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la
Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya o, en el
seu cas, la resolució que n'estableixi la pròrroga.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin pels
municipis esmentats, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o
establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori.

 

-2 Desplaçaments personals

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d'ús públic,
respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per assistir al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es
pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir als centres docents (inclosos els universitaris), i per fer activitats de lleure infantil i juvenil
(incloses extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres
oberts), que han de seguir les normes aprovades en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT. Els
desplaçaments per acudir als centres educatius s'han de fer tenint en compte les mesures adreçades a evitar
aglomeracions en els accessos que preveu el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia, incloent el transport escolar.

d) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o
especialment vulnerables.

e) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.

f) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.

g) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les
mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

h) Per fer trobades i activitats culturals, de lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a
què es fa referència en el paràgraf següent.

i) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

j) Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

k) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

l) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8226 - 16.9.20202/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20259077-2020



m) Per fer exàmens o proves oficials inajornables.

n) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència
habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne
l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

 

-3 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral
aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre
d'altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat
d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada
cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida
autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de
la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, han de proporcionar-se als
treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol,
per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de la COVID-19.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant dels treballadors com dels clients o
usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

 

-4 Empreses de serveis i comerç minorista

L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a
l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és
l'equivalent a 2,5 m2 per persona.

Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla sectorial
estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19.

 

-5 Actes religiosos

Els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar
l'assistència al 33% de l'aforament.

 

-6 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni
de begudes.

 

-7 Ús del transport públic

Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar als treballadors la flexibilitat horària necessària per
evitar que hagin de fer servir el transport públic en hora punta.

 

-8 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives
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Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes
estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure, en espais públics especialment
habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la
capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla
d'actuació del PROCICAT.

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines
descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions
esportives, es pot dur a terme sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament i compleixin les
indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

-9 Activitats d'hoteleria i restauració

En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

En l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha de garantir una distància mínima entre taules o
agrupacions de taules d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. A les
terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2
metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.

L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre
nous clients a partir de les 00:00 hores.

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.

Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament
autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al
50%.

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

 

-10 Activitats docents (incloses les universitàries), activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les
extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

Les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les
extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres
oberts), incloent el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials
aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant
rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

 

-11 Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves
competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el
Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les
mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

-12 Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

 

-13 Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.
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Barcelona, 15 de setembre de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

(20.259.077)
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El formulario de solicitud se ha enviado correctamente

Acuse de recibo de la solicitud

•  Fichero enviado:  formulariING001SIGN200917104841 (1).pdf  

•  Resumen*:  53fa07d1f736fc572bfd3ac9b804fb2a 

* Para garantizar que el presente acuse de recibo corresponde de forma fidedigna a los documentos entregados, se incluye un 
resumen de este, calculado mediante algoritmos encriptados.

Datos generales

Fecha de registro

17/09/2020 10:59:21

Número de registro

9015-1547430/2020

Código de trámite (ID)

6JLRDF1MH

Información de la firma del documento de solicitud

Tipo de credencial

Certificat digital

Persona firmante
JESUS ANTONIO CREGO DOMINGUEZ AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA 
ADMINISTRACION IPP; NIF: 07878100W; Persona jurídica

Este fichero se encuentra como adjunto en este acuse de recibo. Si lo quiere recuperar puede acceder directamente mediante el 
panel de navegación Adjuntos del Adobe Reader. Para mostrarlo puede ir al menú Ver > Mostrar/ocultar > Paneles de navegación 
y seleccionar Archivos adjuntos y desde el panel de navegación haciendo clic en el icono de un clip.

Recordatorios

La Generalidad de Cataluña pone a su disposición diferentes canales para consultar el estado de este trámite:

Por internet en la dirección http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa

Por teléfono llamando al 012.

Se aconseja que imprima o guarde en local la solicitud para que tenga constancia de los datos que ha escrito y de los números 
identificativos que hay en esta página porque le permitirán hacer consultas sobre el estado del trámite.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Datos de identificación del solicitante

Indique el tipo de persona:

Persona física Persona jurídica

Datos del representante de la empresa

Datos de identificación de la empresa solicitante

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO

Segundo apellido

DOMINGUEZ

Tipo de documento de identificación

DNI

Número de identificación

07878100W

Género

Hombre

Fecha de nacimiento

13/06/1971

Teléfono fijo

915175152

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico

SECRETARIAGENERAL@ACAIP.INFO

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

BAJO

Bloque Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid
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Motivo de la petición

Asunto
SOLICITUD SUSPENSIÓN REANUDACIÓN COMUNICACIONES ESPECIALES

Expongo:
Francesc López, en calidad de coordinador autonómico en Cataluña de la Agrupación de los 
Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), con correo electrónico 
acaip.cat@acaip.cat, por la presente expone: 
Que el Comité de Crisis en reunión extraordinaria el 14 de septiembre validó el documento para 
la reanudación de las comunicaciones especiales en los centros penitenciarios de Cataluña (doc 
1) 
con el objetivo de restablecer dichas visitas. 
Que el restablecimiento de esta m

Solicito:
Por todo lo anteriormente expuesto solicito: 
Que la reanudación de las comunicaciones especiales se posponga no menos de 15 días para 
comprobar la evolución de la pandemia en la sociedad y evitar riesgos innecesarios a la 
población 
reclusa, sus familiares y el conjunto de profesionales de los centros penitenciarios.

Donde va dirigida

Si sabe a qué departamento de la Generalidad de Cataluña va dirigida la solicitud, indíquelo. En caso contrario, seleccione el tema 
y subtema que considere más adecuados a su petición.

Departamento

Departamento de Justicia

Tema

Justicia

Subtema

Servicios penitenciarios

Documentación anexa

Adjunte los siguientes documentos:

opcionalInformación adicional (documento I)  

• Fichero adjuntado:  Solicitud_aplazamiento_reanudación_comunicaciones.pdf  

• Resumen:  a0fe2c5c1c96cc238c76cd8e5ff0ae4e 

opcionalInformación adicional (documento II)  

    

El tamaño máximo del fichero de solicitud incluyendo los adjuntos es de 5MB.
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Datos de contacto de la empresa solicitante

Es obligatorio indicar al menos un medio de contacto.

Datos del representante de la empresa

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO

Segundo apellido

DOMINGUEZ

Número de identificación

07878100W

Tipo de documento de identificación

DNI

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico

SECRETARIAGENERAL@ACAIP.INFO

Teléfono fijo

915175152

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

BAJO

Bloque Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid

Avisos

Si desea recibir avisos, márquelo en las siguientes casillas:

Correo electrónico

Teléfono móvil
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En relación a la presentación de su documentación en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña debe saber que:

1. El Registro General electrónico emite de manera automática un recibo de presentación que consiste en una hoja de 
acuse de recibo de la documentación y una copia del escrito, solicitud o comunicación que haya presentado. En la hoja 
Acuse de recibo de la documentación podrá encontrar la referencia del asiento de registro de entrada y la fecha oficial en 
que ha hecho la presentación de la documentación.

2. La fecha y hora oficiales del Registro electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, a efectos de 
cómputo de plazos, es la fecha y hora oficiales en Cataluña.

3. El cómputo de plazos, en cuanto a la obligación de resolver de la Administración de la Generalidad de Cataluña, es el 
establecido en la legislación vigente de procedimiento administrativo. En cualquier caso, la fecha efectiva de inicio del 
cómputo le será comunicada por el ente u órgano competente.

4. La presentación de documentos en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña 
sólo tiene validez legal cuando se trata de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, a sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes y entes en que 
la Generalidad de Cataluña participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial.

5. Caso de que el asunto de su petición sea competencia de otra Administración, el órgano al que la haya dirigido 
inicialmente le comunicará a qué otra administración pública debe dirigirse.

6. Su petición se dirigirá al departamento que haya indicado o, si alternativamente ha elegido una temática, se dirigirá al 
órgano competente en función de esta temática. Caso de que no haya elegido correctamente la temática o el 
departamento destinatario, el primer registro que reciba la documentación se encargará de enviarla al órgano 
competente para resolver su petición. El cambio de destino quedará informado y lo podrá consultar accediendo a Mi 
carpeta de Trámites gencat.

7. Si la petición que presenta en el Registro General electrónico se corresponde con la solicitud de un servicio que tiene 
habilitada la tramitación en línea con formulario específico dentro de Trámites gencat, el órgano competente para 
resolver tendrá en cuenta la fecha de presentación en este registro, pero le podrá requerir la realización de la tramitación 
en línea o la complementación de la información que no haya aportado, comunicándole a su vez el plazo de que dispone 
la Administración de la Generalidad de Cataluña para resolverlo.

8. Es causa de inadmisión en el Registro General electrónico que las solicitudes, escritos o comunicaciones no se ajusten a 
los requerimientos técnicos especificados o que contengan elementos que puedan amenazar la seguridad del sistema. 
En este caso, el Registro general electrónico informará del rechazo y de la causa del mismo, y el interesado podrá 
obtener la evidencia correspondiente.
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Protección de datos
Tratamiento: servicios y trámites gencat 
Responsable: Dirección General de Atención Ciudadana 
Finalidad: garantizar la trazabilidad de las gestiones que la ciudadanía realiza con la Generalitat de Catalunya, mediante la 
plataforma corporativa Gencat Servicios y Trámites 
Legitimación: interés público o ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios: departamentos de la Generalitat y entidades que dependan de éstos para la gestión de los servicios públicos, y 
encargados de tratamiento que provean los servicios TIC 
Derechos: solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, y la limitación u oposición al tratamiento. Para ejercer estos 
derechos, más información en economia.gencat.cat/drets 
Más información: economia.gencat.cat/serveis-tramits

          

Acepto las condiciones

http://economia.gencat.cat/drets
http://economia.gencat.cat/serveis-tramits

