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PRP PERSONAL LABORAL DE CENTRES 
PENITENCIARIS 

 

 

Us informem que s’ha prorrogat fins el proper 31 de desembre d’enguany la vigència de 
l’Acord del complement retributiu del Programa de Rendiment Professional (PRP) per al 
personal laboral de centres penitenciaris del Departament de Justícia, regulat a l’article 
37.9 del VIè Conveni Únic de personal laboral de la Generalitat. 
 
Aquest Programa es va acordar per al personal laboral de centres penitenciaris adscrit al 
VIè Conveni Únic per assimilació amb el que s'havia pactat per al personal funcionari 
penitenciari. 
 
El Departament de Justícia i el Comitè Intercentres van negociar la pròrroga de la 
percepció d’aquest complement i a la darrera reunió de la Negociadora del Conveni de 
Personal Laboral de la Generalitat convocada el passat 5 de maig, l’Administració i els 
sindicats representants van acordar la pròrroga del PRP amb la condició de continuar les 
negociacions quan es normalitzi la prestació del servei.   
 
Aquesta pròrroga del PRP té les característiques següents: 

 

• Període de vigència: gener 2020 - desembre 2020 
 

• Import: 341,52€ trimestrals. 
 

• Les persones treballadores que hagin causat baixa mèdica a partir de l’1 de març 
de 2020, continuaran percebent aquest complement (PRP) sense cap perjudici. 

 

• Cobrament en la nòmina d’aquest mes de maig 
 
Com es pot entendre, en la situació de excepcionalitat que ens trobem per l’estat d’alarma 
sanitària, les baixes mèdiques que no comportaran cap perjudici per al personal laboral de 
centres penitenciaris seran les que tinguin la consideració d’accident de treball, incloent 
dins d’aquestes les vinculades al covid-19. 
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