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Sr Cèsar Galván 
Director General d’Afers Penitenciaris

Com sabeu el Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a 
Catalunya  (ROFSEPC) estableix al CAPÍTOL III. Organització dels serveis dels 
centres penitenciaris i a la SECCIÓ 3A l’Àmbit de règim interior i a la SECCIÓ 4A les 
Unitats especialitzades, que consta d’un sol article: Art. 67 El/La coordinador/a 
d’unitats especialitzades (CUE), que textualment diu:

Article 67 El/La coordinador/a d’unitats especialitzades 
1. En aquelles unitats en què es desenvolupin formes especials d’execució, o 
tractaments especialitzats en psiquiatria, en drogodependències, o en les unitats de 
règim obert o tancat, que consideri oportú, les funcions de coordinació de 
destinats/des, de les prestacions especialitzades i de les de règim interior, podran 
ser encomanades a un/una coordinador/a en funció d’allò que es determini a les 
d’unitat especialitzada, relacions de llocs de treball, que dependrà funcionalment 
del/de la director/a i dels/de les subdirectors/ es d’Interior i Tractament. 
2. Concretament, li correspondran les funcions següents: 
a) Coordinar i supervisar els serveis de l’àrea de règim interior de la unitat i garantir 
l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per mantenir l’ordre i el bon 
funcionament dels serveis, i n’haurà de donar compte al/a la director/ a de 
l’establiment.
b) Despatxar diàriament amb el/la director/ a i els/les subdirectors/es de 
l’establiment per informar- los del desenvolupament dels serveis i rebre’n les 
instruccions. 
c) Despatxar diàriament amb el personal al seu càrrec a efectes de rebre informació 
sobre el funcionament de la unitat i donar les instruccions de treball, informació 
sobre els objectius de treball de la unitat, l’organització de les prestacions i 
procediments de treball, i proposar les millores que siguin adients per al millor 
funcionament de la unitat, així com per transmetre’ls les dades que siguin rellevants 
per al seguiment i control dels/de les interns/es i dels respectius programes 
d’intervenció i tractament. 
d) Supervisar diàriament el funcionament del servei, així com els diferents processos 
de treball i corregir les anomalies, i organitzar, supervisar i dirigir totes les tasques 
administratives que es duguin a terme a la unitat. 
e) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes 
que formulin els/les interns/es en relació amb el funcionament de la unitat. 
f) Aportar als òrgans unipersonals i col·legiats els informes relatius a la seva àrea de 
servei, tant els de caràcter general com els específics que se li puguin demanar. 
g) Assistir com a vocal a les sessions dels equips multidisciplinaris, participant en els 
seus acords, conclusions i decisions, i emetre els informes referits als/a les 
interns/es de la unitat.
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 h) Exercir la resta de competències que li atribueixi l’ordenament vigent així com la 
normativa de desenvolupament d’aquest Reglament i, en general, totes les que li 
siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Dit això hi ha dos tipus de CUE

El CUE d’unitats especialitzades de psiquiatria, regim obert i regim tancat, llocs de 
treball de nivell 22.

Aquestes places han estat convocades en els concursos de comandaments 
d’interior tradicionalment des de l’entrada en vigor del Decret 329/2006, de 5 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis 
d’execució penal a Catalunya que crea aquests llocs de treball.

Per altra banda, existeix la figura del CUE-DAE, nivell 24, i vinculada a l’àmbit de 
Tractament. Aquesta figura adopta aquesta denominació a partir de la terminologia 
creada pel Decret 329/2006, però es una figura anterior, denominada anteriorment 
Coordinador DAE i que existia a CPQC i CP Brians 1. Posteriorment amb l’entrada 
en funcionament del CP Brians 2, es crea una unitat DAE i s’assigna ja amb la nova 
denominació de CUE-DAE.

Per tot això i malgrat la definició conjunta que fa el Decret 329/2006, estem davant 
de dues categories professionals diferents, amb trajectòries diferents i ocupades per 
professionals de diferents cossos i diferent nivell professional, la qual cosa ja per si 
determina que estem davant de dos realitats professionals diferents. 
Tradicionalment el llocs de treball de CUE-DAE han estat més orientats a la 
intervenció i tractament de les toxicomanies, i per tant molt vinculat al tractament 
penitenciari i dependència directa del Sotsdirector de Tractament. Mentre que els 
llocs de treball de CUE d’unitats especialitzades en psiquiatria, regim obert i regim 
tancat han tingut una doble dependència, donat que les seves funcions han estat 
més de coordinació entre les funcions regimentals i tractaments, dels sotsdirector de 
Interior i Tractament.

Finalment, esmentar que aquesta es una relació de numerus clausus i el Decret 
329/2006 no determina cap altra funció, ni lloc de treball, del CUE, les assignacions 
de funcions per part de qualsevol membre de la direcció d’un centre penitenciari 
s’han d’ajustar a aquesta realitat normativa.

Malgrat tot això, els llocs de treball del CUE ha estat convertit per diferents 
direccions dels centres penitenciaris en comandaments intermedis amb funcions 
alienes al (ROFSEPC) i més de lliure assignació per la direcció del centre i amb 
clares interferències amb les funcions del Cap de Serveis respecte del règim interior 
i dels comandaments intermedis de tractament per altra banda.
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Així i per posar uns exemples, a Brians 1, als CUE li han estat assignades funcions 
de Dones (Presó de Dones + UMS Dones) reglamentàriament només pot 
desenvolupar les funcions que l’assigna al departament de règim tancat de dones i a 
la unitat de medi semiobert de dones. CUE UHPP/Infermeria/MR5. Ens trobem amb 
el problema que aquesta es una CUE-DAE i s’hauria d’orientar les seves funcions 
als tractaments de toxicomanies al centre, però en qualsevol cas, també es 
discutible l’adscripció a la unitat psiquiàtrica, però no ens oposarem a aquesta 
assignació, el que transgredeix la normativa es que l’assigni funcions de coordinació 
a les unitats d’infermeria i del MR5.  CUE Unitat d’Ingressos (Ingressos + MRO) es 
una assignació que no troba cobertura a la normativa vigent

A Brians 2 succeeix el mateix, el CUE DERT també fa tasques de CUE al 
Departament de sancionats, però aquesta assignació no troba recolzament al 
(ROFSEPC). I en aquest sentir la recent Circular 1/2022 per la qual s’aprova el 
protocol d’aplicació dels mitjans coercitius d’aïllament provisional i de contenció 
mecànica en els centres penitenciaris de Catalunya assigna erròniament funcions de 
coordinació al Departament de sancionats als CUE al marge del que està legalment 
establert al ROFSEPC. Per altra banda, el CUE DAE coordina, DAE, Psiquiatria i 
Mòdul 6 ( vulnerables ACEPTA),òbviament es una altra assignació de funcions 
arbitrària.

I finalment i per posar un tercer exemple, al CP Mas d’Enric, els diferents mòduls de 
vida ordinària del centre estan distribuïts entre dos CUE, assignació de funcions que 
no troben recolzament a la normativa vigent.

Aquesta extensió arbitrària de funcions als CUE va començar amb l’anterior executiu 
i va estar una manera d’assignar encàrrecs de funcions de manera arbitrària, i 
malauradament s’ha terminat consolidant, generant una important col·lisió de les 
funcions dels  diferents comandaments, molt especialment amb els caps de serveis.

Per tot allò el preguem que s'atingui al que disposa la normativa vigent i en cas de 
voler fer modificacions de la mateixa, que es segueixi els procediments correctes 
per mantenir la seguretat jurídica i evitar la política de regnes de taifes que es va 
implantar amb l’anterior equip directiu.

Atentament 

Carles Membrado

Coordinador secció sindical de presons IAC/CATAC
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Sant Esteve Sesrovires, 26 d’abril de 2022 


