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Consol González Cerezales 
Sub-directora general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
Departament d’Interior 
Carrer De la Diputació (08009) Barcelona 

Assumpte: Protocol de trasllats penitenciaris de persones contagiades de SARS-CoV-2 

Senyora,  

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha tingut coneixement que un pres o presa infectada 
de SARS-CoV-2 (llevat dels que ja hi estan ingressats) és trasllada sempre, o bé al Centre Penitenciari 
de Brians o bé al del Puig de les Bases, on s’hi han habilitat mòduls de confinament. 

En cas que aquesta persona empitjori (tant la de Brians, com la de Puig de les Basses) és traslladada 
a l’Hospital Penitenciari de Terrassa, provocant així un nou trasllat amb el risc que aquestes 
actuacions suposen.  

És a dir. Per deixar-ho clar posant un exemple. 

- Una persona malalta de COVID-19 que estigui complint condemna al Centre Penitenciari de 
Quatre Camins s’ha de traslladar (amb ambulància) al mòdul de confinament de Puig de les 
Basses, la qual cosa suposa un trasllat d’ una hora i trenta minuts (mínim). 

- Si l’estat de la persona empitjora, primerament i per proximitat es porta a l’Hospital de 
Figueres (segon trasllat).  

- Però si ha de quedar ingressada s’ha de traslladar de Figueres fins a l’Hospital Penitenciari 
de Terrassa (amb ambulància també), cosa que suposa un nou viatge d’una hora i trenta 
minuts més (mínim). 

Explicat el cas, des de la nostra organització sindical, a més de voler saber com es desinfecten els 
vehicles policials i sota quines mesures de prevenció es realitzen els trasllats, considerem que 
aquestes pautes d’actuació suposen un trasbals per qui pateix la malaltia, així com també incrementa 
el risc de contagi de les persones que obligatòriament han d’interactuar amb ella.  

Alhora considerem que en cap cas es fa una optimització adequada dels recursos humans i materials 
(ja siguin mèdics o policials), més quan per a una única persona (i en funció de l’evolució del seu 
estat) la quantitat de trasllats (amb l’activació corresponent dels serveis mèdics) arriba a ser 
exagerada.  

A més, des del SAP-FEPOL hem de denunciar que amb el protocol establert, per l’exposició 
perllongada i continua al virus, s’està posant en greu risc a les persones membres del cos de mossos 
d’esquadra que realitzen els trasllats i les custòdies.  

És per això, que des de la nostra organització sindical instem a la Sub-direcció general de Prevenció 
de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior a fer quantes gestions siguin necessàries que 
modifiqui el protocol establert, reclamant que se n’estableixi un de nou el qual, a més de minimitzar el 
risc de contagi al virus (immunitzant de manera prioritària si s’escau als qui realitzen els 
trasllats), optimitzi els recursos materials i humans dels serveis d’emergència i eviti desplaçaments 
innecessaris a les persones privades de llibertat. 

Atentament, 

 
 
 
Rafel Villena i Sánchez 
Delegat de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del SAP-FEPOL. 

Figueres, 26 de gener del 2021. 


