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Instrucció 2/2020 d’1 de maig de 2020, per la qual s’estableixen mesures 
organitzatives adreçades al personal de centres educatius del Departament 
de Justícia, davant del risc d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 

Davant la fase d’alerta del Pla d’emergències PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc derivat del coronavirus SARS-CoV- 
2 a Catalunya, s’han dictat la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten 
noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i la 
Instrucció 3/2020, de 13 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre 
mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

En data 18 de març es va dictar la Instrucció 1/2020 de la directora general d’Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil per la qual s’establien mesures organitzatives 
adreçades al personal de centres educatius de justícia juvenil del Departament de Justícia, 
davant del risc d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2.  

Atès que des de l’aprovació de la Instrucció 1/2020 s’han posat en marxa mesures 
organitzatives i de prevenció en els centres educatius que han permès minimitzar els efectes 
del coronavirus entre el personal que hi treballa, es considera necessari modificar la 
instrucció per flexibilitzar la possibilitat de restablir el gaudiment de permisos i vacances que 
havien quedat suspesos. 

D’acord amb el contingut d’aquestes disposicions i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 12.1 f) del Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de 
justícia, en relació amb l’article 11 i 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
l’article 7.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, dicto la Instrucció següent: 

1. Àmbit d’aplicació 

Aquesta instrucció juntament amb la Instrucció 3/2020, de 13 de març, de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives 
d’aplicació al personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu 
del coronavirus SARS-CoV-2, serà d’aplicació al personal adscrit als centres educatius de 
justícia juvenil. 

2. Objecte 

Als efectes de l’establert al punt 1, lletra m, de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, 
per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció 
pel SARS-CoV-2 (DOGC. 8084A de 13 de març de 2020), l’objecte d’aquesta Instrucció és 
establir el Pla de contingència de les activitats i serveis públics dels centres educatius de 
justícia juvenil que es consideren essencials i, per tant, tenen caràcter de bàsic i  establir les 
mesures de reorganització interna del personal de centres educatius. 
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3. Mesures de caràcter organitzatiu específiques dels centres educatius 

En els centres educatius s’adoptaran les següents mesures preventives i de protecció: 

3.1. Els serveis bàsics en els centres educatius seran: 

Respecte els educadors i educadores socials, els que consten en els documents vigents 
següents: 
 
- Mínims presencials del personal educatiu d’intervenció directe amb els menors i joves. 
- Criteris per a la concessió de vacances i permisos per assumptes personals de 

centres educatius (respecte als percentatges d’absències). 
 
Respecte a la resta dels col·lectius de personal, caldrà el 50% d’efectius excepte en el cas 
del personal de cuina, del qual en caldrà el 80%. 
 
3.2. Es poden gaudir tots els permisos i vacances que s'autoritzin d'acord amb les 
necessitats del servei, sempre que es puguin garantir els criteris, els percentatges i la 
presència del nombre mínim de treballadors en el centre descrit al punt anterior. 

En cas que l'evolució de la situació del coronavirus SAR-CoV-2 comportés una afectació 
important en algun centre educatiu que així ho aconselli, es podrà suspendre el gaudiment 
de tots els permisos i vacances, excepte els permisos per hospitalització, malaltia greu, 
accident o mort de familiars, mentre es mantingui la situació extraordinària, que serà 
comunicada de manera immediata a la plantilla de l'esmentat centre. 

En cas estrictament necessari, es podran reorganitzar els torns horaris, així com modificar 
els horaris i la jornada laboral. 

La direcció del centre podrà fer adaptacions dels horaris d’acord amb el principi de 
flexibilitat horària regulat a la instrucció de Funció Pública 3/2020 en aquells casos que 
sigui degudament justificat per fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a 
càrrec, mitjançant declaració responsable, que podrà ser verificada posteriorment per la 
unitat de recursos humans competent. 

En relació amb el personal administratiu, es podran establir equips de treball que 
desenvolupin les seves funcions en dies diferents, amb les cadències (dies alterns, cada 
dos dies, cada tres, per setmanes...) que les direccions dels centres considerin adients, de 
manera que aquests equips no coincideixin treballant els mateixos dies. El o els dies de 
treball dins de la cadència que s’acordi inclourà tant el matí com la tarda. 

Pel que fa als equips tècnics (treballadors/es socials i psicòlegs/òlogues) en els centres on 
hi hagi aquests professionals a la plantilla, es constituiran, com a mínim, dos equips, en 
funció de les dotacions dels equips i de l’ocupació de menors a cada centre, que prestaran 
servei en dies alterns. Cada equip ha d’estar composat per un mínim d’un professional i no 
es fa distinció entre especialitats a l’hora de configurar els equips. Els coordinadors/es, 
podran reforçar els equips assignats a cada centre, quan sigui necessari i a criteri de la 
direcció del centre.   

En relació amb els equips directius dels centres, es podran establir dos equips de treball 
diferents que desenvolupin les seves funcions en dies diferents, incloent el matí i la tarda, 
amb la cadència que la direcció del centre determini però garantint la presència d’un 
comandament el cap de setmana per a la resolució d’incidències. La resta ha d’estar 
connectat en tot moment de manera telemàtica, garantint la contínua disponibilitat durant 
les 24 hores mentre estigui actiu l’estat d’alarma.    
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S’autoritza la sortida esglaonada dels professionals en els canvis de torn de les unitats de 
convivència per evitar aglomeracions als mateixos. No es podrà abandonar la unitat de 
convivència fins que no s’hagi realitzat el relleu del torn. 

Pel que fa als serveis de menjador del personal, s’han d’organitzar de manera que es 
garanteixi la distància de seguretat mínima de 2 metres entre les persones.   

4. Mesures específiques per a treballadors que viuen en poblacions confinades 

Atenent les resolucions que puguin restringir l’entrada i sortida de persones de determinats 
municipis, cal tenir en consideració que la prestació de serveis en centres educatius de 
justícia juvenil són de caràcter essencial. 

5. Vigència 

Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida  
fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de la situació epidemiològica i 
d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària. 

Aquesta Instrucció substitueix la Instrucció 1/2020, de 18 de març, per la qual s’estableixen 
mesures organitzatives adreçades al personal de centres educatius del Departament de 
Justícia, davant del risc d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 
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