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I. CONTEXT 

 
El 22 de juny de 2006 va entrar en vigor el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la 
Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (d’ara endavant el 
Protocol) amb la ratificació inicial d’Albània, Argentina, Bolívia, Costa Rica, Croàcia, 
Dinamarca, Espanya, Geòrgia, Hondures, Libèria, Maldives, Mali, Malta, Maurici, Mèxic, 
Suècia, Paraguai, Polònia, el Regne Unit i Uruguai. 
 
L’objecte del Protocol és prevenir la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o 
degradants mitjançant l’establiment d’un sistema de visites periòdiques a tots els centres 
de detenció dels països signants.  
 
Les visites periòdiques (visites in-situ per inspeccionar llocs de detenció) a tots els 
centres de detenció estaran a càrrec dels anomenats mecanismes nacionals de prevenció 
que els Estats Part es comprometen a establir o designar, i per un nou òrgan expert 
internacional, el Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura i Altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants.  
 
Cada Estat part haurà d’haver implementat la figura dels mecanismes nacionals de 
prevenció abans d’un any des del moment de l’entrada en vigor de l’Instrument. Per 
elegir els deu primers membres del Subcomitè internacional per a la Prevenció de la 
Tortura, el 18 de desembre 2006 es va fer una reunió dels Estats Part.  
 

1. El Protocol Facultatiu a la Convenció contra la Tortura 

 
1. L’objectiu del Protocol és establir un sistema de visites periòdiques a càrrec d’òrgans 
internacionals i nacionals independents als llocs en què es trobin persones privades de la 
seva llibertat, amb la finalitat de prevenir la tortura i altres tractes o penes cruels, 
inhumans o degradants (article 1). 
 
Per a això s’establirà un Subcomitè per a la prevenció de la tortura i altres tractes o 
penes cruels, inhumans o degradants del Comitè contra la Tortura, que desenvoluparà 
les seves funcions en el marc de la Carta de les Nacions Unides i es guiarà pels propòsits 
i les normes de les Nacions Unides relatives al tracte de les persones privades de la seva 
llibertat, i pels principis de confidencialitat, imparcialitat, no selectivitat, universalitat i 
objectivitat. Aquest Subcomitè i els Estats Part cooperaran en l’aplicació del Protocol 
(article 2 del Protocol). 
 
Així mateix, cada Estat Part establirà, designarà o mantindrà, a nivell nacional, un o 
diversos òrgans de visites per a la prevenció de la tortura i altres tractes o penes cruels, 
inhumans o degradants, denominats pel protocol com Mecanismes Nacionals de 
Prevenció (article 3 del Protocol). 
 
2. El Protocol facultatiu és un instrument innovador especialment en tres aspectes.  

- Proporciona una combinació d’òrgans de vigilància nacionals i internacionals que 
treballen de manera conjunta.  

- Els òrgans de vigilància que estableix, (el Subcomitè i els mecanismes nacionals 
de prevenció) no necessiten una invitació per realitzar visites, a diferència dels 
mecanismes existents a l’ONU. Això implica que els Estats que ratifiquen el 
Protocol han d’acceptar les visites d’aquests òrgans a qualsevol lloc, sota la seva 
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jurisdicció i control, on es trobin o poguessin trobar-se persones privades de la 
seva llibertat sense necessitat de donar el seu consentiment previ i treballar amb 
ells per complir les seves recomanacions (article 4 del Protocol). 

- El Subcomitè té dins dels seus mandats la funció d’assessorar i ajudar tant als 
Estats Part com els mecanismes nacionals de prevenció. 

 

2. Els Mecanismes Nacionals de Prevenció al Protocol Facultatiu 

 
1. Els mandats del Protocol són molt clars quant a l’objectiu i al sistema per complir-lo. 
L’objectiu és realitzar visites periòdiques a tots els centres de detenció a fi de corroborar 
que es compleixen els mandats de la Convenció contra la Tortura. 

Els mecanismes nacionals de prevenció de cada Estat han de ser designats com a data 
límit un any després de l’entrada en vigor del Protocol o de la seva ratificació o adhesió 
(article 17). Aquest període podrà ajornar-se per tres anys a  petició del Estat interessat 
(article 24). 

2. Per al cas dels Estats compostos el propi Protocol contempla la possibilitat d’establir o 
designar un mecanisme nacional de prevenció per a cadascuna de les entitats territorials. 
Sobre això, l’article 17.1 del Protocol assenyala que les entitats descentralitzades podran 
crear o designar mecanismes nacionals de prevenció als efectes del Protocol sempre que 
s’ajustin a les seves disposicions. 

3. Els mecanismes nacionals de prevenció tindran com a mínim les facultats de dur a 
terme visites in situ per tal d’examinar, periòdicament, el tracte de les persones privades 
de la llibertat en llocs de detenció; fer recomanacions a les autoritats competents per tal 
de millorar el tracte i les condicions de les persones privades de la llibertat i de prevenir 
la tortura i altres tractes o penes cruels; i fer propostes i observacions sobre la legislació 
vigent o dels projectes de llei en la matèria (article 19 del Protocol). 

4. Perquè els mecanismes nacionals de prevenció puguin desenvolupar el seu mandat, el 
Protocol assenyala una sèrie de garanties a les quals s’han de comprometre els Estats 
Part, especialment en relació amb el subministrament de la informació relativa a les 
persones privades de la llibertat i a les condicions de la seva detenció, i sobre l’accés del 
mecanisme a tots els llocs de detenció, a les seves instal·lacions i els seus serveis, entre 
altres (article 20 de Protocol). 

5. Per a l’aplicació del Protocol i dels mecanismes de prevenció de la tortura cal adoptar 
una definició àmplia de «llocs de detenció» i «detinguts». S’ha d’entendre coma a 
privació de llibertat qualsevol forma de detenció o empresonament o de custòdia d’una 
persona per ordre d’una autoritat judicial o administrativa o d’una altra autoritat pública, 
en una institució pública o privada de la qual no pugui sortir lliurement (article 4 del 
Protocol). Els llocs de detenció han d’incloure –sense estar limitats a ells–: comissaries 
de policia, llocs i centres de detenció de l’exèrcit i d’altres forces de seguretat, tots els 
centres de reclusió preventiva, presons preventives, presons per a persones 
condemnades, centres de treball dels presos fora de les presons, hospitals o clíniques on 
els presos reben tractament, hospitals psiquiàtrics, centres de rehabilitació i llocs similars 
per a menors, centres per a immigrants, zones de trànsit en ports internacionals, centres 
per a sol·licitants d’asil, refugiats o desplaçats interns detinguts, institucions 
psiquiàtriques i llocs de detenció administrativa. 
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3. Establiment d’un mecanisme nacional de prevenció de la tortura per a 
Catalunya 
 
Una de les principals obligacions que adquireixen els Estats signants del Protocol és la 
continguda en el seu article 17 segons el qual cada Estat Part es compromet a mantenir, 
crear o designar un o més Mecanismes Nacionals de Prevenció. Així el Protocol brinda 
l’opció d’establir més d’un mecanisme nacional de prevenció per a aquells països amb 
una estructura descentralitzada. 
 
La proposta de l’article 17.1 quant a la creació de mecanismes de prevenció propis per a 
cada una de les entitats descentralitzades d’un Estat Part és aplicable al cas de l’Estat 
Espanyol de tal manera que Catalunya, com la resta de les Comunitats Autònomes, pot 
dotar-se d’un mecanisme propi que compleixi amb els comesos encomanats pel Protocol 
als mecanismes nacionals de prevenció. El mecanisme nacional de prevenció creat o 
designat per a Catalunya complementarà la tasca d’aquell creat o designat per a l’Estat 
Espanyol, i amb ell i els altres mecanismes que s’estableixin a nivell autonòmic 
coordinaran les seves tasques a fi de garantir els objectius del Protocol a l’Estat 
Espanyol. 
 
L’existència de mecanismes nacionals de prevenció en l’àmbit autonòmic garantirà els 
principis de proximitat i eficiència que han de caracteritzar l’actuació dels mecanismes 
nacionals de prevenció i que es converteixen també en requisits per garantir el 
compliment dels seus objectius. És clar que la fixació del marc territorial autonòmic com 
a espai d’acció del mecanisme de prevenció garanteix la proximitat física del mateix amb 
els diversos centres d’internament i detenció objecte de supervisió. Aquesta proximitat 
serà la que, al seu torn, garantirà la proximitat dels subjectes privats de la llibertat amb 
el mecanisme de prevenció.  
 
Addicionalment, l’existència d’un mecanisme de prevenció específic per Catalunya 
encaixa dins del marc competencial de la Generalitat a l’àmbit penitenciari, sanitari i de 
protecció dels menors. D’acord amb els articles 163 i 164 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya –EAC- sobre seguretat pública i seguretat privada, les competències de la 
Generalitat de Catalunya en aquest àmbit inclouen, entre d’altres, la planificació i la 
regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies 
locals, i la creació i l’organització de la policia de la Generalitat -Mossos d’Esquadra-. La 
competència sobre la legislació de l’Estat en matèria penitenciària, que inclou, també, la 
totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària a Catalunya, i l’execució de les mesures 
alternatives a la presó i de les activitats de reinserció, esta també assignada de manera 
executiva a la Generalitat (article 168 EAC). Així mateix, en matèria sanitària correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva sobre l’organització, el funcionament intern, 
l’avaluació, la inspecció i el control de centris, serveis i establiments sanitaris, i la 
competència compartida en la regulació i l’execució de les prestacions i els serveis 
sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots 
els ciutadans, entre d’altres. Per la seva part el article 166 del EAC estableix que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció de menors 
que inclou la regulació del règim de la protecció i dels institucions públiques de protecció 
i tutela dels menors desemparats o en situació de risc, i dels menors infractors. 
 
Finalment, en atenció del criteri de proximitat i eficàcia s’haurà de valorar també la 
possibilitat que el mecanisme català de prevenció obtingui (via conveni de col·laboració –
segons article 177 de EAC- o per un altre sistema) la competència per supervisar els 
centres estatals de detenció que es troben en territori català, específicament les 
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dependència de detenció de la Policia Nacional, els centres d’internament d’immigrants, 
els centres de trànsit d’estrangers (en llocs fronterers, aeroports, ports, etc.), les 
casernes militars, els mitjans de transport per a trasllats entre centres gestionats pels 
cossos de seguretat de l’Estat, etc. I el mateix hauria d’aplicar-se quant als centres de 
detenció de les Policies Locals de Catalunya. 
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II. EL SÍNDIC COM A MECANISME NACIONAL DE PREVENCIÓ DE LA TORTURA A 
CATALUNYA 
 

1. La designació d’un organisme ja existent  

 
Els anomenats mecanismes nacionals de prevenció, per disposició del propi Protocol, han 
de ser establerts o designats per cada Estat part (article 17). Els mecanismes nacionals, 
llavors, no han de ser, necessàriament, organismes de nova creació. Quedarà a discreció 
de les autoritats competents determinar si es crea un òrgan nou o si s’assignen les 
funcions determinades pel Protocol per als mecanismes nacions de prevenció a un òrgan 
o entitat ja existent.  
 
El Síndic de Greuges de Catalunya considera que existeixen raons de diversa índole que 
avalen la idea que siguin les institucions dels Ombudsman les encarregades d’assumir les 
funcions que el Protocol facultatiu encomana als anomenats mecanismes nacionals de 
prevenció. La seva condició com a òrgans encarregats de la defensa dels drets de les 
persones, la seva independència i la seva experiència en la tramitació de queixes i 
problemàtiques relatives a la vulneració dels drets de les persones privades de la llibertat 
(que inclou la pràctica de visites in situ) són els elements que recolzen aquesta convicció. 
 
Aquesta convicció sobre la conveniència de designar als Ombudsman com a Mecanisme 
Nacional de Prevenció troba suport, a més, en la posició adoptada per l’Assamblea del  
Consell d’Europa en la  Recompensació 1747, del 29 de maig de 2006, en la qual invita 
als Estats Membres a reforçar el rol de les institucions d’Ombudsman en el control dels 
llocs de detenció amb el fi de garantir l’efectivitat de les regles penitenciaries europees i 
de la futura carta penitenciaria europea. 
 
També l'Associació per a la Prevenció de la Tortura (The Association for the Prevention of 
Torturi) –APT- assenyala que en cada país es poden identificar organismes o institucions 
ja existents que podria adequar-se per a assumir les funcions que assenyala el Protocol, i 
entre ells destaca a les institucions de Ombudsman o Defensaries del Poble. Aquestes 
institucions, segons assenyala APT, compten amb la independència i la credibilitat 
suficient per a assumir les funcions de mecanisme nacional de prevenció. A més, la seva 
experiència en la tramitació de queixes individuals i en la realització de visites in situ, així 
com la suficiència dels seus recursos i el personal que conforma el seu equip de treball, 
poden posar-se al servei del mecanisme. Amb tot, la APT reconeix que aquestes 
institucions normalment no conten amb un equip de treball interdisciplinari en el qual 
participin, entre d’altres, professionals sanitaris, la qual cosa, en el seu entendre, és 
necessaris per al bon funcionament del mecanisme (APT, Establishment and Designatios 
of National Preventive Mechanisms guide, 2006). 
 
Aquesta idea d’atorgar a les institucions d’Ombudsman les funcions del mecanisme 
nacional de prevenció s’ha posat en pràctica ja a diferents països del nostre entorn. El 
cas més proper és el de la figura del “control exterior e independent de las presons  
encomanat al Médiateur de la Republique” a França i que s’implementarà a partir del any 
2007. En la mateixa línia, a Estònia, encara que inicialment es va plantejar l’opció de 
crear un nou organisme per la implementació dels mandats del Protocol, es va optar per 
encomanar les funcions del mecanisme nacional de prevenció a l’Oficina del Conseller de 
Justícia –Ombudsman-. Per la seva banda, a la República Txeca s’ha optat per designar 
al seu Defensor Públic dels Drets –Ombudsman- per el compliment d’aquestes tasques, i 
s’estan duent a terme les actuacions necessàries per adaptar la seva estructura i mandat 
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als requeriments que el Protocol assenyala per als mecanisme nacionals de prevenció. A 
Polònia s’ha designat la Comissió per a la Protecció dels Drets Civils –Ombudsman-, en al 
seva unitat de execució de la pena-  per a la implementació del programa de visites 
preventives que es deriva dels mandats del Protocol. A Montenegro es va dur a terme un 
procés de consulta sobre la forma d’executar les mesures del Protocol que va concloure 
al juliol del 2006 amb la designació del Protector dels Drets Humans i les Llibertats de la 
República de Montenegro –Ombudsman- com a mecanisme nacional de prevenció. 
D’aquest últim cas cal destacar que el procés de consulta va fer palès que l’Ombudsman 
de Montenegro presentava algunes mancances davant les exigències del Protocol amb 
relació al finançament, la independència i la interdisciplinarietat que requereixen els 
mecanismes. Per assolir aquesta situació s’ha posat en funcionament una comissió ad 
hoc formada per experts aliens a la institució, que, inicialment, hi treballarà 
conjuntament en el compliment dels mandats del Protocol. 
 

2.  La missió del Síndic i les facultats bàsiques de l’Equip de prevenció contra la 
tortura del Síndic de Greuges 

 
Atesos els camps d’acció fixats pel Protocol per als mecanismes nacionals de prevenció 
no és difícil deduir una sèrie de coincidències naturals entre aquestos i la missió del 
Síndic i els seus instruments d’actuació (article 19 del Protocol). 

- En relació amb la funció de “examinar periòdicament el tracte de les 
persones privades de la llibertat en llocs de detenció …” el Síndic ja ve 
realitzat actuacions d’ofici i visites programades a les diverses institucions 
dependents de l’administració (també a centres de detenció o presons) i que 
s’encarreguen de la prestació serveis als ciutadans a fi de recopilar, de primera 
mà, informació sobre les administracions o empreses implicades en els conflictes 
que motiven les seves actuacions. També fa visites regulars a totes les comarques 
de Catalunya per poder atendre in situ queixes i consultes, així com per conèixer 
les opinions de les entitats i associacions de cada lloc.  

- Sobre la funció d’emetre recomanacions a les autoritats competents per tal 
de millorar el tracte i les condicions de les persones privades de la llibertat i de 
prevenir la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, també 
té experiència el Síndic.  En el seguiment de les actuacions de les Administracions 
públiques en casos concrets (d’ofici o a petició de la part interessada), 
normalment la conclusió esta formada per una sèrie de suggeriments o 
recomanacions sobre la conducta (fer o no fer) que hauria de seguir l’òrgan 
corresponent per resoldre la situació que genera la vulneració dels drets. 

- En el marc de les seves resolucions, o en les conclusions dels seus estudis 
monogràfics (informes extraordinaris sobre temes específics), el Síndic també fa 
propostes i observacions sobre la legislació vigent o dels projectes de llei en 
la matèria. El Síndic recomana o suggereix la introducció de canvis o 
modificacions legals en aquelles matèries en les quals què observa una vulneració 
dels drets de les persones. 
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2.1. Independència i transparència de  l’Equip de prevenció contra la tortura del 
Síndic de Greuges en la defensa i promoció dels drets de les persones privades 
de la llibertat 
 
Com requisit insalvable dels mecanismes nacionals de prevenció, el Protocol assenyala 
que han de complir les seves funcions i cobrir els seus objectius amb total independència. 
 
El Síndic, com els Ombudsman en general, es una persona de provada 
independència i autoritat moral. En el cas català és elegit per majoria de 2/3 del 
Parlament de Catalunya (articles 2.1, 5 i 6 LSG). No depèn del govern i actua amb 
objectivitat, llibertat de criteri i independència. El Síndic intervé quan les persones veuen 
afectats en els seus drets en el marc de les seves relacions amb les administracions 
públiques i per això interactua amb altres institucions utilitzant la seva posició com 
institució dins de l’organigrama institucional però de manera independent.  
 
El fet de ser nomenat pel Parlament marca una clara relació del Síndic amb aquest. A 
més hi han prescripcions normatives que abunden en aquesta relació (articles 2.3, 2.4 i 
11.2 LSG i 159 i 160 del Reglament del Parlament de Catalunya, entre d’altres) i que 
permeten establir que el Síndic de Greuges de Catalunya encaixa dins de la figura del 
Ombudsman parlamentari.  
 
Ara bé, cal no confondre el fet que el Síndic sigui Ombudsman parlamentari amb el fet 
que depengui funcionalment del Parlament. L’origen parlamentari del Síndic reforça la 
legitimació democràtica essencial per a l’eficàcia i consolidació de la seva figura com a 
institució independent. El Síndic, a banda del ampli consens exigit per a la seva 
designació, ha de situar-se al marge de la lògica pròpia de l’Estat de partits. Les 
incompatibilitats pròpies del càrrec (article 8) reforcen aquesta previsió. 
 

2.2. Informació i comunicació: elements indispensables per al treball de l’Equip 
de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges 
 
Els mecanismes nacionals de prevenció han de tenir accés ple i sense demora a tota 
la informació que tingui l’Administració i que puguin necessitar per complir les 
seves funcions (article 20 del Protocol). Aquesta informació es refereix, entre d’altres, 
al nombre de persones privades de llibertat, el nombre de llocs de detenció i la seva 
localització, el tracte que reben aquestes persones en els centres de detenció o 
internament i les seves condicions de detenció. 
 
En relació amb aquest requisit, a la figura del Síndic l’avalen diverses disposicions legals 
que obliguen a l’Administració a col·laborar en tot el necessari perquè aquest pugui dur a 
terme la seva funció. L’article 78.5 del Estatut de Catalunya assenyala que les 
administracions públiques de Catalunya i les altres entitats i persones sobre la actuació 
de les quals té competència el Síndic, tenen l’obligació de cooperar amb ell.  En la 
mateixa línia, l’article 22 LSG assenyala que les autoritats, els funcionaris i en general tot 
el personal dependent de l’Administració o que presti un servei públic, ha de facilitar al 
Síndic de Greuges les informacions, l’assistència i l’entrada a totes els dependències, 
centres, organismes i entitats que sol·licitin, i també les dades, els expedients i altres 
documents necessaris que permetin dur a terme adequadament les actuacions 
d’investigació.  
 
 
 



 
 
Implementació d'un “Mecanisme Nacional” per la prevenció 
de la Tortura a Catalunya  
Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura  

 
 
 

Àrea d'estudis i relacions amb el Parlament 
 

 

 
 

  
“Mecanisme Nacional” per la prevenció de la Tortura a Catalunya 

 
Pàgina 10 de 19 

 

D’altra banda, al Protocol s’especifica que els Estats Part han de garantir, entre d’altres, 
que els mecanismes nacionals de prevenció puguin entrevistar-se amb les 
persones privades de la llibertat, sense testimonis, personalment o amb l’assistència 
d’un intèrpret si és necessari, així com amb qualsevol altra persona que el mecanisme 
nacional de prevenció consideri que pugui facilitar informació pertinent.  
 
El Síndic gaudeix d’una prerrogativa legal molt eficaç per a garantir els canals de 
comunicació amb les persones privades de la llibertat. L’article 14 de la Llei 14/1984 de 
20 de març, reguladora del Síndic de Greuges, assenyala que la correspondència i les 
altres comunicacions que les persones físiques privades de llibertat - pel fet de trobar-se 
en centres de detenció, d’internament o de custòdia- vulguin tenir amb el Síndic de 
Greuges gaudeixen de les garanties que estableix la legislació vigent. Per la seva banda 
l’article 49.2 del Reglament Penitenciari assenyala explícitament que les comunicacions 
orals i escrites dels interns (que poden ser restringides segons s’estableix als l’article 51 
de la Llei General Penitenciària -Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre- i l’article 41.2 
del Reglament Penitenciari -Real Decreto 190/1996, de 9 de febrer-) no podran ser 
suspeses, ni ser objecte d’intervenció o restricció administrativa de cap tipus quan son 
amb el Defensor del Pueblo o els seus Adjunts o delegats, o amb institucions anàlogues 
de les Comunitats Autònomes, autoritats judicials i membres del Ministeri Fiscal. 
 

3. L’experiència del Síndic al servei del seu Equip de prevenció contra la tortura  
 
El Síndic de Greuges de Catalunya és la Institució de la Generalitat de Catalunya que té 
com a missió defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans, per 
a la qual cosa supervisa l’actuació de l’administració pública de la Generalitat, de les 
autoritats públiques catalanes i del personal que depèn d’aquesta per la prestació d’un 
servei públic. Supervisa també l’actuació dels ens locals de Catalunya (articles 78 i 79 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 1.1 de la Llei Reguladora del Síndic de Greuges –
LSG-). 
 
En el marc de la defensa dels drets dels ciutadans el Síndic té cura dels drets de les 
persones que formen part de diversos col·lectius i àmbits d’actuació especialment 
vulnerables com ara la gent gran, la immigració, els menors, els subjectes en risc 
d’exclusió social o les persones relacionades amb el sistema penitenciari, entre d’altres.  
 

3.1. L’actuació del Síndic amb els detinguts i les penes privatives de la llibertat 

 
Un dels assumptes d’atenció prioritària del Síndic des de fa temps és el compliment de 
les garanties dels detinguts en el marc de l’execució de les penes privatives de la llibertat 
en els centres dependents de l’administració penitenciària de Catalunya. Amb relació a 
aquests assumptes, el Síndic propens perquè, a través de tots els mitjans que disposa 
l’administració, s’estableixin línies d’actuació que permetin garantir els drets fonamentals 
de les persones privades de la llibertat. 
 
Per al compliment d’aquesta tasca, el Síndic realitza regularment visites als centres de 
detenció perquè entén que aquestes, a més de ser una eina fonamental per determinar, 
de primera mà, el tracte que reben totes les persones privades de llibertat i les 
condicions de reclusió, són essencials per poder formular recomanacions encaminades a 
introduir millores en el seu funcionament. Igualment, les visites periòdiques als centres 
constitueixen una via especial que permet als detinguts mantenir un valuós contacte amb 
el món exterior. 
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Dins d’aquesta dinàmica de visites, el Síndic ha arribat a diversos centres i espais de 
detenció on ha atès consultes i queixes directes, per exemple, d’adolescents i joves que 
estan complint les mesures imposades per la justícia de menors. Així mateix aquestes 
visites han impulsat diverses actuacions del Síndic.  
 

3.2. L’experiència del Síndic amb els menors d’edat privats de la llibertat i en 
regim d’acolliment 

 
a. En defensa dels menors privats de la llibertat el Síndic ha demanat a 
l’Administració que prengui les mesures necessàries per garantir el interès superior i els 
drets del menor en institucions concretes en les que ha detectat que les condicions 
materials i de funcionament no responen a tals principis. Per al desenvolupament 
d’aquesta tasca, el Síndic visita els diferents centres de detenció i acolliment de menors. 
 
b. Amb relació als centres d’acolliment de menors, el Síndic ha fet un seguiment especial 
d’aquells que reben menors immigrants no acompanyats i ha pogut detectar que, en 
atenció a l’alta demanda de places, els centres de dia i els de nit acullen molts més 
menors que els previstos al projecte inicial establert pel seu funcionament i, en general, 
bastants més dels que hi caben en condicions raonables. Ni l’espai ni les condicions 
arquitectòniques d’alguns d’aquests centres permeten mantenir unes condicions mínimes 
per portar a terme els projectes educatius objecte d’aquests centre.  
 
Dins de la seva tasca de promoció dels drets d’aquest col·lectiu, el Síndic va participar al 
setembre del 2005 a la trobada anual de la Xarxa Europea de Defensors del Menor 
(European Network of Ombudspersons for Children -ENOC-) que es va celebrar a 
Varsòvia (Polònia), on va presentar la problemàtica que es viu a Catalunya. La Xarxa 
Europea de Defensors del Menor va aprovar una declaració instant als països membres 
del Consell d’Europa a prendre les mesures necessàries per assegurar els drets dels 
menors no acompanyats. 
 
Al febrer de 2006 el Síndic va presentar un informe extraordinari sobre aquest assumpte, 
i al octubre del mateix any va signar la declaració de les Defensories espanyoles sobre la 
mateixa realitat. 

3.3. El sistema de treball i el personal del Síndic com eina funcional als mandats 
del Protocol 

 
Per a què els mecanismes nacionals de prevenció puguin complir amb els objectius 
proposats en el Protocol cal garantir que qualsevol detingut, els seus familiars i amics, els 
seus advocats, els ex-detinguts, el personal dels centres de detenció i qualsevol altra 
persona o organització que ho desitgi pugui presentar queixes o transmetre informació al 
mecanisme nacional de prevenció de manera fàcil, sense demora, sense testimonis i 
sense conseqüències negatives per a ells o per a qualsevol detingut implicat o esmentat.   
 
Amb relació a aquest requisit, el Síndic compta ja amb un sistema de recepció de queixes 
i consultes que s’articula mitjançant el Servei d’Atenció a les Persones –SAP- des de la 
seva seu a Barcelona (amb atenció personalitzada i telefònica), i mitjançant la recepció 
de consultes i queixes (tant en el marc dels desplaçaments que realitza a les diverses 
comarques de Catalunya, com en les visites que realitza a les diverses institucions o 
organismes de l’Administració). 
 
Per la tramitació d’aquests expedientes i per l’elaboració de les seves resolucions i 
informes (anuals o extraordinaris), el Síndic compta amb un consolidat grup d’assessors 
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especialitzats en temes de seguretat pública, sistema penitenciari i atenció dels drets 
dels detinguts, i en assumptes de menors, drets dels infants, immigració i drets  
sanitaris, entre d’altres. 
 
Com a resultat de les seves actuacions, el Síndic fa recomanacions i suggeriments a les 
diferents administracions, bé en el marc de casos concrets, bé com a resultat de les 
actuacions d’ofici. Aquestes recomanacions i suggeriments es consignen també als 
informes (anual i extraordinaris) que es presentats sempre públicament davant el 
Parlament de Catalunya i es difonen àmpliament.  
 
Finalment, i per verificar si les seves recomanacions i suggeriments són o no ateses per 
l’Administració, el Síndic fa un seguiment dels resultats de totes les seves actuacions, 
especialment de les consideracions consignades en els informes extraordinaris realitzats 
sobre assumptes particularment conflictius. 
 

3.4. Les relacions de col·laboració amb altres institucions i amb la societat civil 

a. Col·laboració amb el Defensor del Pueblo d’Espanya i els altres defensors 
autonòmics  

L’article 78.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que el Síndic de Greuges i 
el Defensor del Pueblo col·laboren en l’exercici de llurs funcions. En el marc d’aquesta 
facultat el Síndic ha establert diversos canals de comunicació i col·laboració amb el 
Defensor del Pueblo d’Espanya i amb els diversos defensors autonòmics. El Síndic ha 
signat un Conveni marc de col·laboració entre les institucions de defensors autonòmics 
(22 d’octubre de  2003). 
 
En aquesta línia, la lògica d’encomanar al Síndic les funcions dels mecanismes nacionals 
de prevenció per a Catalunya es complementa amb la d’assumir com a mecanisme 
nacional de prevenció per a Espanya al Defensor del Pueblo i de les Comunitats 
Autònomes als respectius Defensors Autonòmics. Amb aquesta proposta, tant 
l’experiència de totes aquestes institucions en la defensa dels drets dels ciutadans -
especialment l’experiència en la protecció dels drets de les persones privades de la 
llibertat-, com ara la xarxa de col·laboració ja articulada entre elles per afavorir el millor 
compliment o de la seva missió, podran posar-se al servei dels mecanismes nacionals de 
prevenció de la tortura. 

b. Col·laboració amb la societat civil 
Per a la seva tasca, el Síndic compta amb la col·laboració de diversos representants de la 
societat civil, especialment les ONG, les institucions i les entitats que treballen pels drets 
humans, entre d’altres, representades al Consell Social del Síndic de Greuges. Aquest 
Consell és un òrgan consultiu especialitzat format per persones que col·laboren amb 
entitats relacionades amb col·lectius desprotegits i en l’atenció de les persones més 
vulnerables. Amb la seva participació en les tasques del Síndic es pretén que 
contribueixin a donar coneixement d’aquestes realitats i a millorar l’acció del Síndic en la 
defensa dels drets dels col·lectius mes desfavorits.  
 
L’experiència del Síndic en matèria de col·laboració amb les diverses entitats de la 
societat civil es reflexa també en la participació de les mateixes en els estudis dels 
fenòmens problemàtics generalitzats que se detecten des de la Institució. Quan el Síndic 
detecta problemes concrets i recurrents centra els seus esforços en la realització 
d’estudis monogràfics i, en la seva elaboració, col·labora amb les ONG o entitats més 
relacionades amb el tema.  
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c. Col·laboració en l’àmbit internacional 
a. El Síndic forma part de l'Institut Internacional del Ombudsman (IOI) i col·labora amb 
aquest, amb altres institucions d’Ombudsman i amb el Comissari de Drets Humans del 
Consell d’Europa en el desenvolupament d’iniciatives de protecció dels drets humans. 
Amb relació a l’IOI, al març de 2007 participarà en la reunió de la Junta Directiva 
europea que es farà a Barcelona i, al novembre, en la reunió de la Junta Directiva 
Mundial que tindrà lloc a Austràlia. 
 
Dins les tasques de col·laboració amb el Comissari de Drets Humans del Consell 
d’Europa, el Síndic ha participat en la implementació de la seva proposta de difondre 
informació i orientar als ciutadans sobre el dret a presentar denuncies davant del 
Tribunal Europeu de Drets Humans i els seus requisits d’admisibilitat. Aquesta tasca 
forma part de les mesures proposades pel Comissari per tal de controlar l’excés de casos 
individuals que arriben al Tribunal sense complir els requisits per ser admeses. A mes, i 
conjuntament amb altres Ombudsman, el síndic va participar a la reunió sobre els 
mecanismes de col·laboració entre els Ombudsmen i el Comissari europeu que va tenir 
lloc a Berlín al gener de 2007 
 
b. D’altra banda, des de l’any 1999 el Síndic de Greuges realitza diverses actuacions en 
l’àmbit internacional per promoure la creació i l’enfortiment d’institucions de defensa dels 
drets humans, prestar assessoria tècnica a altres institucions que treballen en l’àmbit de 
la justícia i la protecció dels drets de les persones, i posar en servei projectes que 
faciliten l’accés a la justícia de la població més vulnerable. Dins d’aquesta tasca 
destaquen el seu treball de suport a institucions de països de la ex-Iugoslàvia per la 
protecció dels drets humans, la seva participació en la conferència internacional 
celebrada a Turquia amb motiu de l’establiment de la institució del Ombudsman en aquell 
país, el suport tècnic donat a la institució del Ombudsman de la Província Autònoma de 
Vojvodina (República de Sèrbia), la seva participació en la promoció de la creació de la 
institució del Ombudsman de Sèrbia, i la seva col·laboració en la Conferència del Pacte de 
Estabilitat per al Sud-est d’Europa. 
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III. L’EQUIP DE PREVENCIÓ CONTRA LA TORTURA DEL SÍNDIC DE GREUGES I EL 
SEU CONSELL ASSESSOR 

 
El Síndic de Greuges de Catalunya, organisme independent al qual la legislació vigent li 
encomana la defensa dels drets de les persones, amb un ampli recorregut en la protecció 
dels drets en els diversos àmbits de relació de les persones amb l’Administració Pública, 
compta amb la capacitat i l’experiència suficients per assumir les funcions de mecanisme 
nacional de prevenció de la tortura a Catalunya. Per això proposa la conformació del seu 
Equip de prevenció contra la tortura. 
 
A mes, atesa la necessitat d’oferir un equip de treball multidisciplinari (que inclogui 
professionals sanitaris i d’altres disciplines necessàries pel funcionament del mecanisme), 
el Síndic proposa algunes vies de vinculació de la seva Institució amb un Consell 
Assessor especialment establert per al compliment dels mandats del Protocol i amb 
altres professionals de reconeguda trajectòria. Pel que fa als elements que els Estats Part 
han de garantir per al correcte funcionament dels mecanismes nacionals de prevenció 
(article 20 del Protocol), la naturalesa i funció del Síndic ja els inclou. 
 

A. L’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges 

1. Principis  

a. És essencial que l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges funcioni 
sota els principis d’independència i transparència. 

 

b. S’ha de garantir també que el mecanisme:  

- realitzi, almenys, les funcions bàsiques establertes a l’article 19 del Protocol; 

- faci una bona divulgació del seu treball; 

- respecti el caràcter reservat de la informació confidencial recollida durant les 
seves visites; 

- respongui a les consultes que li puguin fer els representants de la societat civil, 
representants polítics, organismes internacionals i qualsevol entitat o persona 
interessada sobre la seva activitat o sobre els resultats de les seves accions de 
seguiment i supervisió; 

- estableixi mecanisme interns i externs d’avaluació sobre el seu funcionament. 

c. La comunicació amb les persones privades de la llibertat ha de ser un altre principi que 
guiï l’activitat del mecanisme. Per aconseguir-ho les visites han de ser freqüents i 
regulars, la qual cosa permetrà supervisar la situació en aquests llocs i mantenir un 
diàleg constructiu tant amb les persones privades de la llibertat com amb les autoritats 
responsables i avaluar les condicions de treball del personal.  

2. Composició  

 
L’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges  (l’Equip) estarà conformat 
per: 

- el síndic de greuges o, en el seu lloc, una persona per ell designada per assumir 
les funcions de  coordinació  

- dos (2) professionals específicament designats pel síndic d’entre personal de la 
institució; 
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- tres (3) persones de reconegut prestigi en l’àmbit del dret (advocacia, drets 
humans,  experts de l’àmbit penitenciari, etc.), proposades pel síndic i ratificades 
per l’òrgan corresponent del Parlament per una majoria de 3/5 parts dels seus 
membres; 

- quatre (4) representants permanents del Consell Assessor del Síndic de Greuges 
per a la prevenció de la tortura a Catalunya. Seran designats pel propi Consell 
Assessor per a períodes anuals; 

 

Quan l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges ho consideri necessari, 
podrà incorporar al seu grup de treball, amb veu i sense vot, altres experts -del Consell 
Assessor o externs- per actuacions concretes i en funció de les seves necessitats. 
 
Atesos els continguts dels Principis de París relatius a l’estatut i funcionament de les 
institucions nacionals de protecció i promoció dels drets humans, la composició del 
l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges ha de tendir a assegurar la 
paritat i la representació dels diferents col·lectius implicats. 
 

3. Àmbit d’actuació 

 
Atenent a l’objectiu i als principis generals establerts en el Protocol (article 1 al 4), i 
especialment a la definició que ofereix l’article 4.2 sobre el que ha d’entendre’s per 
privació de llibertat per a la seva aplicació, els centres de detenció que haurien d’estar 
sota la supervisió de l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges són: 

a. centres penitenciaris, 
b. centres de menors, 
c. centres psiquiàtrics del sistema català de salut, 
d. dependències de detenció dels Mossos d’Esquadra 

tots ells de competència autonòmica; 

e. dependències de detenció de les policies locals de Catalunya  

de competència local; i  

f. dependències de detenció de la Policia Nacional que funcionen en territori català, 
g. dependències de detenció de la Guàrdia Civil que funcionen en territori català, 
h. centres de trànsit d’estrangers, 
i. casernes militars ubicats en territori català, 
j. mitjans de transport de persones detingudes que operin en territori català, 

de competència estatal. Per la seva supervisió seria necessari la firma d’un conveni de 
col·laboració. 
 

4. Competències i atribucions 
 
1. D’acord amb el que s’estableix a l’article 19 del Protocol, les funcions de l’Equip de 
prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges són, en tot cas: 

a. Examinar periòdicament el tractament de les persones privades de llibertat per 
prevenir actes de tortura i  maltractament; 

b. Fer recomanacions i suggeriments  a les autoritats; 

c. Fer propostes i observacions sobre la legislació vigent o els projectes de llei 
relacionats amb la protecció dels drets, la tortura i els  maltractaments. 
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La freqüència i el “planning” de les visites seran fixats per l’Equip de prevenció contra la 
tortura del Síndic de Greuges en el marc del seu pla anual d’actuacions. 
 
2. També correspon a l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges: 

a. coordinar i planificar les seves activitats i la publicitat de les mateixes; 

b. instrumentalitzar la comunicació amb els altres mecanismes nacionals de 
prevenció contra la tortura i amb el Subcomitè Internacional de Prevenció; 

c. establir i mantenir canals d’interlocució permanent amb el Departament de 
Justícia i altres organismes de les administracions Estatal i autonòmica 
involucrades en la gestió dels diversos tipus de centres on es trobin persones 
privades de la llibertat.  

 
3. L’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges haurà d’estar facultat per 
intervenir en casos individuals, com a formula de prevenció a posteriori originada en les 
denúncies, queixes o consultes formulades bé per la persona directament interessada, bé 
pels seus familiars i persones properes.  

També ha d’estar facultat per intervenir, d’ofici, en casos individuals quan constati que hi 
han indicis de maltractament l vulneració del drets de les persones privades de la 
llibertat. 
 
4. L’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges desenvoluparà totes les 
actuacions necessàries per tal de complir amb les peticions d’actuacions concretes o de 
investigació sobre problemàtiques específiques que li faci el Consell Assessor. 
 
5. A més, l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges tindrà autonomia 
per:  

a. dissenyar les estratègies i regles de procediment para cadascuna de les seves 
actuacions d’acord amb els requisits de funcionament establerts pel propi 
Protocol. Per a això haurà de sentir les opinions d’experts independents en 
matèries relacionada amb la prevenció de la tortura; 

b. elaborar un pla anual d’actuacions; 

c. establir noves funcions en matèria de prevenció de la tortura i els  maltractaments 
i per la defensa dels drets de les persones privades de la llibertat, addicionals a 
les establertes pel Protocol, quan ho consideri convenient. 

d. consultar al Consell Assessor sobre qualsevol assumpte que consideri necessari;  

e. demanar que membres del Consell Assessor amb un perfil professional específic 
participin del  compliment de les seves funcions quan ho consideri necessari. 

 

5. Mecanismes de col·laboració amb els altres mecanismes nacionals de 
prevenció 

 
La coordinació entre les activitats de l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de 
Greuges i els diversos mecanismes nacionals de prevenció que s’estableixin en les altres 
Comunitats Autònomes i aquell fixat per a l’Estat Espanyol és indispensable. Per garantir-
la s’han de potenciar els convenis de col·laboració interinstitucional en els quals es 
determini, en tot cas: 
 

a. els àmbits competencials de cada mecanisme –nacional o autonòmic- en relació 
amb els establiments de detenció ubicats a la Comunitat Autònoma de Catalunya; 
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b. la possible cessió, delegació o transferència de competència sobre la supervisió de 
les institucions de reclusió o detenció de competència nacional ubicades en el 
territori català; 

c. els procediments i protocols concrets per al seguiment de les persones privades 
de la llibertat en els diversos centres ubicats en territori català, la competència 
dels quals no sigui, inicialment, de la Comunitat Autònoma de Catalunya; 

d. els protocols de comunicació dels informes, suggeriments, recomanacions, etc., 
de l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges al mecanisme 
estatal; 

e. el compromís del mecanisme estatal de transmetre les preocupacions i les 
observacions de l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges al 
Subcomitè internacional de prevenció. 

 

B. El Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la prevenció de la tortura a 
Catalunya  
 
La participació de la societat civil en el funcionament dels mecanismes nacionals de 
prevenció de la tortura és essencial, especialment en consideració a la seva experiència i 
trajectòria, i a la feina que desenvolupa amb diversos col·lectius de persones privades de 
la llibertat.  
 
Els col·legis professionals, les ONG i altres institucions o instàncies de la societat civil 
catalana preocupades per la protecció dels drets de les persones compten amb un gran 
nombre d’experts de diferents àrees del coneixement (juristes, criminalistes, metges, 
psicòlegs, professionals sanitaris, assistents socials, etc..) especialitzats en la prevenció 
de la tortura i en el treball amb persones privades de la llibertat. Es molt important 
vincular la seva feina al funcionament de l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic 
de Greuges. 
 
La vinculació de la societat civil a la tasca del Síndic de Greuges en matèria de prevenció 
de la tortura a Catalunya serà mitjançant el Consell Assessor del Síndic de Greuges per a 
la prevenció de la tortura a Catalunya. 
 

1. Composició i nomenament 

El Síndic, havent consultant les col·legis professionals, les entitats de drets humans, i les 
entitats que treballen per a la prevenció de la tortura, designarà un grup d’un màxim 30 
persones per a conformar el Consell Assessor per a la prevenció de la tortura a 
Catalunya. 

El Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la prevenció de la tortura a Catalunya 
estarà format per un grup multidisciplinari de professionals que cobreixi, com a mínim, el 
següents camps específics del coneixement: el dret, la criminologia, les ciències forenses, 
els drets humans, les ciències de la salut, la psicologia, la psiquiatria i el treball social. 

Formaran el Consell Assessor representants dels col·legis professionals d’advocats i de 
professionals de la salut, representants de les ONG de defensa de drets humans –
especialment aquelles que treballen per a la prevenció de la tortura-, professionals de 
diverses disciplines amb reconeguda trajectòria, experts dels centres universitaris 
d’investigació, i acadèmics de reconeguda trajectòria en les diverses àrees del 
coneixement que interessen al mecanisme, entre d’altres. 
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Atesos els continguts dels Principis de París relatius a l’estatut i funcionament de les 
institucions nacionals de protecció i promoció dels drets humans, seria desitjable que la 
composició del Consell Assessor fos paritaria i amb participació dels col·lectius minoritaris 
de la societat.  
 

2. Participació del Consell Assessor en l’Equip de prevenció contra la tortura del 
Síndic de Greuges a Catalunya 

Quatre (4) membres del Consell Assessor seran designats pel propi Consell per formar 
part permanent de l’Equip del Síndic de prevenció contra la tortura a Catalunya per 
períodes anuals. 

3. Funcions  i atribucions del Consell Assessor 

El Consell Assessor del Síndic de Greuges per la prevenció de la tortura a Catalunya:   

1. s’articularà com un òrgan consultiu del Síndic que tindrà com a funció principal 
coadjuvar amb ell en tot el necessari per al bon compliment dels objectius del 
Protocol;   

2. es reunirà periòdicament per atendre les consultes formulades pel Síndic en 
relació amb la seva tasca de prevenció contra la tortura a Catalunya;  

3. podrà demanar a l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de Greuges 
informació o documentació sobre problemàtiques específiques que detecti i que 
consideri rellevants per a la protecció de la tortura a Catalunya; i 

4. podrà suggerir-li l’obertura d’actuacions d’ofici, la realització de visites concretes o 
la investigació de assumptes individuals sobre matèries de les quals tingui 
coneixement, sempre que lo estimi oportú. 
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C. Articulació del treball de l’Equip de prevenció contra la tortura del Síndic de 
Greuges a Catalunya i el seu Consell Assessor- Organigrama 

 
 

  
 

Funció Consultiva 
←—————→  

  
 

Demanar actuacions concretes 
←——————  

  
 

Demanar Informació 
←——————  

  

 

Respondre a les peticions d’informació 
o actuacions concretes 

——————→  
  
 

Sol·licitar la assistència de membres 
del Consell Assessor per casos o 

actuacions concretes 
——————→ 

 

  
 

 
Designar membres permanents a 

l’Equip de prevenció contra la tortura 
del Síndic per períodes anuals 

←—————— 

 

  

 
Equip de prevenció contra la 
tortura del Síndic de Greuges 

 
Membres permanents 
- El síndic de greuges o una 
persona designada per ell per  la 
coordinació de l’Equip. 
- Dos (2) professionals designats 
pel síndic d’entre el personal de la 
institució  
- Tres  (3) persones de reconegut 
prestigi en l’àmbit del dret, 
proposades pel síndic i ratificades 
per l’òrgan corresponent del 
Parlament per una majoria de 
3/5.  
- Quatre (4) persones designades 
pel Consell Assessor d’entre el 
seus membres, per períodes 
anuals. 
 
Membres ocasionals 
Experts –del Consell Assessor o 
externs- designats pel Síndic amb 
veu i sense vot  per col·laborar en 
actuacions concretes per encàrrec 
de l’Equip. 
 

 
Designar membres per assistir al 

Síndic en casos concrets per encàrrec 
de l’Equip 

←—————— 

 

Consell 
Assessor 
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