Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General
de Serveis Penitenciaris

Instrucció núm. 3/2018 sobre la determinació de les competències de l’Administració
penitenciària en matèria de llibertat vigilada.
__________________________________________________________________________

La llibertat vigilada està regulada, entre d’altres mesures de seguretat, en els articles 96 al
106 del Codi penal (CP). Concretament, l’apartat 2 de l’article 106 indica que serà el Jutge o
Tribunal sentenciador qui, atenent a la proposta del Jutge de Vigilància Penitenciària,
concretarà el contingut de la mesura de llibertat vigilada fixant les obligacions o prohibicions
que haurà d’observar el condemnat.
D’altra banda, la competència dels Serveis Penitenciaris en matèria de llibertat vigilada ve
regulada al Reial decret 840/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen les circumstàncies
d’execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i de localització permanent en
centre penitenciari, de determinades mesures de seguretat, així com de la suspensió de
l’execució de les penes privatives de llibertat i substitució de penes..
Així, a la Secció 2a del Capítol V del de l’esmentat Reial decret (Llibertat vigilada posterior al
compliment de la pena privativa de llibertat), l’article 23: (Competència de l’Administració
penitenciària), estableix que: “En els supòsits en què s’hagi imposat al penat la mesura de
llibertat vigilada de compliment posterior a una pena privativa de llibertat, l’Administració
penitenciària, abans que finalitzi el compliment de la pena privativa de llibertat i a
sol·licitud del jutge de vigilància penitenciària, ha d’elevar a aquest un informe tècnic
sobre l’evolució del penat, als efectes que preveu l’article 106, paràgraf 2, del Codi penal.
Aquest informe l’ha d’elaborar la junta de tractament, o l’òrgan autonòmic equivalent, del
centre penitenciari en què compleixi condemna el penat, o d’aquell al qual estigui adscrit si
està en llibertat condicional”.
En conseqüència, els centres penitenciaris i els serveis socials d’execució penal a
Catalunya, quan rebin el requeriment d’un jutjat de vigilància penitenciaria d’emetre informes
relatius a la llibertat vigilada d’un penat en aplicació de l’article 106 del codi penal, hauran de
seguir les instruccions següents:
Primera. L’òrgan competent per emetre l’informe al que fa referència l’article 23 del Reial
decret 840/2011, de 17 de juny, és la Junta de Tractament dels centres penitenciaris o
l’òrgan equivalent dels Serveis Socials d’Execució Penal.
Segona. El contingut de l’esmentat informe farà referència detallada i exclusiva a l’evolució
del penat durant el tractament penitenciari, i en cap cas es pronunciarà sobre les obligacions
o les prohibicions regulades a l’article 106.1 del Codi penal per ser una competència
exclusivament jurisdiccional. .
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Disposició final
Aquesta Instrucció s’ha de llegir en la primera reunió de la Junta de Tractament o de
l’òrgan equivalent dels Serveis Socials d’Execució Penal que tingui lloc desprès de rebrela, perquè se’n tingui constància, i se n’ha de fer la difusió en els termes establerts per
l’ordinal segon de la Disposició Transitòria Tercera del Decret 329/2006, de 5 de
setembre., mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels
serveis d’execució penal a Catalunya.
En cas de dubte o necessitat d’interpretació d’aquesta Instrucció, s’ha d’adreçar la
consulta a la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació d’aquesta unitat
directiva.
Aquesta Instrucció entra en vigor l’endemà de la seva signatura.
Barcelona (a la data de la signatura electrònica)
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