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1. Introducció 

Aquest Pla d’acció per a la transició del confinament pel COVID-19 al desconfinament gradual als centres 
de justícia juvenil, s’ha elaborat tenint en compte l’estructura, el contingut i les recomanacions dels Plans 
estratègics del PROCICAT per al desconfinament pel desconfinament gradual i la transició  la nova 
normalitat. 

 

2. Impacte del confinament als centres de justícia juvenil 

Arran de la declaració de la pandèmia del Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma, la DGEPCJJ va 
adoptar les instruccions següents: 
 

a) Les normes d’actuació davant la pandèmia provocada pel coronavirus (sars-cov-2) d’aplicació als 
centres educatius de justícia juvenil, de 18 de març de 2020,. que es van aprovar en el si del 
Comitè de Crisi de la SMPRAV del que forma part la directora general i el cap de servei de 
centres. 
 

b) La instrucció 1/2020 de la DGEPCJJ, de data 18 de març 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. 
 

c) Els criteris comuns per elaborar la proposta reorganitzativa de cada centre durant la vigència de la 
crisi sanitària pel coronavirus covid-19, de 3 d’abril de 2020. 
 

En aquestes instruccions es van acordar un conjunt de mesures preventives i organitzatives orientades a 
evitar la propagació del virus Covid-19 als centres educatius de justícia juvenil i a preservar  la salut dels 
menors i joves interns i la del professionals que els atenen, d’acord amb les orientacions, recomanacions i 
directrius de les autoritats sanitàries, catalanes i estatals  
 
Les mesures adoptades han impactat en tres àmbits dels centres: 
 

a) En el règim de vida dels menors i joves interns dins centres, i en la seva relació amb les seves 
famílies. 

b) En l’organització dels centres i en l’activitat dels professionals. 
c) En les mesures de prevenció adoptades per evitar contagis i que han de complir tant els menors i 

joves com els professionals. 
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A continuació es descriu l’impacte de les mesures adoptades de forma resumida en el quadre següent: 
 

A. MESURES QUE  AFECTEN EL RÈGIM DE VIDA DELS MENORS I JOVES INTERNS I LA 
RELACIÓ AMB LES SEVES FAMÍLIES 

Àmbit Activitat Mesura de confinament adoptada 

A1. Contactes amb 
l’exterior 

Formació fora del centre Suspesa 

Comunicacions 
Telefòniques 

a) S'han incrementat fins a 20 setmanals de fins a 8 minuts de durada. 
b) S’incrementa el nombre de trucades gratuïtes a càrrec del cupo 
disponible als centres. c) Es faciliten al màxim (augmentant les franges 
horàries)  les trucades dels familiars cap els menors i joves. 

Videotrucades 
Es permet que els interns puguin fer Vídeo-trucades gratuïtes  
mitjançant mòbils del centre amb un nombre mínim de 4 setmanals 

Comunicacions presencials 
amb advocats 

No tenen cap tipus de restricció. Es poden fer per videoconferència. 
També es poden fer presencialment, preferentment per locutoris. En 
defecte de locutoris es fan  en sales de visita mantenint la distància de 
seguretat. 

Comunicacions presencials 
amb jutges, fiscals, Síndic, 
Defensor i altres autoritats 

No tenen cap tipus de restricció. Si es fan en sales de visita cal mantenir 
la distància de seguretat. 

Comunicacions presencials 
amb religiosos 

No tenen cap tipus de restricció. Si es fan en sales de visita cal mantenir 
la distància de seguretat. 

Permisos extraordinaris 
(art. 47) 

Permesos en cas de mort, malaltia greu d’un familiar, etc., però pel 
temps mínim imprescindible. 

Treball fora del centre Suspès 

Recepció de paquets Suspesa 

Visites per locutori Suspeses 

Sortides de l’internament 
en règim obert i semiobert 

amb acompanyament 
educatiu 

Suspeses 

Sortides programades 
(art.48) amb 

acompanyament educatiu 
Suspeses 

Tractaments ambulatoris 
fora del centre amb 

acompanyament 
Suspesos 

Visites en sales Suspeses 

Visites 
familiars/convivència 

Suspeses 

Sortides de l’internament 
en règim obert i semiobert 

Suspeses 
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en autogovern 

Sortides programades 
(art.48) en autogovern 

Suspeses 

Visites íntimes Suspeses 

Tractaments ambulatoris 
fora del centre en 

autogovern 
Suspesos 

Permisos ordinaris (art.45) Suspesos 

Permisos de cap de 
setmana (art.46) 

Suspesos 

A2. Activitats dins 
del centre 

Tallers productius (CIRE) S’han mantingut als centres que en disposen. 

Activitat escolar Suspesa. El departament d’Ensenyament ha retirat els docents. 

Activitat als tallers de 
formació ocupacional(CIRE) 

Suspeses. El CIRE ha retirat els monitors de Formació Ocupacional. 

Activitats grupals entre 
interns de la mateixa 

unitat 

a) Es poden fer però amb condició de no ajuntar en l’activitat interns de 
diferents unitats. b) S’ha reduït el nombre d’activitats. c) Es limita el 
numero d’interns per activitat a 10, mantenint la distancia de seguretat 
de 2 metres, excepte pels àpats i l’activitat de lleure i temps lliure al 
menjador i sala d’estar de la pròpia unitat. 

Activitat esportiva entre 
menors mateixa unitat 

L’activitat física s’ha de realitzar prioritàriament en espais oberts. Les 
activitats esportives en espais tancats com gimnasos i instal·lacions 
cobertes es reserven pel cas que no es puguin realitzar a l’exterior per 
raons climatològiques 

Activitats d’atenció 
individualitzada i tutories 

L’atenció individualitzada habitual dels professionals als menors i joves, 
i les tutories, es mantenen, sense perjudici de guardar la distància de 
seguretat i la resta de mesures preventives recomanades per l’autoritat 
sanitària. 

Assistència a programes S’ha vist afectada la realització de determinats programes grupals 

Activitats grupals amb 
voluntaris 

Suspeses 

Activitat esportiva entre 
menors de diferents unitats 

Suspesa 

Activitats grupals entre 
interns de diferents unitats 

Suspeses 

A3. Ubicació dels 
menors dins del 

centre 

Canvis de menors  entre 
unitats del mateix centre 

a) No es pot canviar el menor d’un unitat a l’altra del mateix centre fins 
que no hagi transcorregut un mínim de 14 dies des de l’ingrés,  o des 
del reingrés de la última sortida. b) No es pot traslladar d’unitat a 
interns sospitosos de Covid-19 ni a malalts de Covid, ni a contactes en 
estudi. c) No es permeten els desplaçaments dins del centre  que 
impliquin contacte entre menors i joves de diferents unitats . 
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A4. Ubicació de 
nous ingressos 

Procediment d’ingressos 
nous 

a) Tots els ingressos nous de nois es fan a través del Centre Can Llupià 
de Barcelona. Als centres Montilivi i El Segre, provisionalment, no es fan 
ingressos nous procedents de llibertat. Les noies ingressen al centre Els 
Til·lers. b) El procediment d’ingrés incorpora un protocol per a detectar 
casos sospitosos i, en cas de detecció, són aïllats. c) Cap dels centres 
anteriors disposa d’un mòdul específic on puguin estar en aïllament 
preventiu els nous ingressos durant 14 dies.  

A5. Trasllats Trasllats intercentres 

a) No es poden traslladar els menors d’un centre a un altre  fins que no 
hagin transcorregut en el centre d’origen un mínim de 14 dies des de 
l’ingrés, o des del reingrés de la últim sortida. b) No es pot traslladar de 
centre a interns sospitosos de Covid-19 ni a malalts, ni a contactes en 
estudi. 

A6. Altres Aspectes 
del funcionament 

interior 

Incentius 
econòmics/televisió 

a) S’ha incrementat l’incentiu econòmic de cada franja del sistema 
motivacional. b) S’han instal·lat aparells de televisió en zones comuns 
que no en tenien, i també en algunes habitacions reservades  a 
l’aïllament de casos sospitosos o confirmats. 

Ingressos al peculi del 
menor 

No es poden fer presencialment al centre, cal fer-los per transferència 
bancaria o per gir postal. 

Informació als interns i 
famílies  

S’han realitzat notes informatives dirigides als interns i procediment 
d’informació dirigit a famílies 

Atenció presencial a les 
famílies 

a. No hi ha atenció presencial. Es manté exclusivament per via  
telefònica. b) S’han preparat respostes a preguntes freqüents i 
informació complementària general a la web del Departament.. 

Escorcolls 

a) Els escorcolls dels menors i joves es realitzaran, principalment, amb 
mitjans electrònics (raquetes, arcs...). b) En cas de resultar 
imprescindible la realització d’escorcolls que obliguin a romandre a una 
distància menor de 2 metres els professionals han de protegir-se 
mitjançant mascaretes quirúrgiques i guants d’un sol ús. c) Si es tracta 
d’escorcoll a un intern sospitós, en investigació o malalt afectat pel 
COVID-19, el professional ha d’estar protegit amb l’equip complert: 
mascareta FPP2, ulleres, guants d’un sol us, bata. 

 
 

B.MESURES QUE AFECTEN L’ORGANITZACIÓ  DEL TREBALL DELS PROFESSIONALS DELS 
CENTRES 

Àmbit Activitat Mesura de confinament adoptada 

B1. Organització del 
treball dels 

professionals 

Formació de professionals La presencial suspesa. Es manté la formació On Line.  

Entrada i Sortida 
esglaonada i transmissió 

d’informació 

a) S’ha establert  la sortida i l’entrada esglaonada dels professionals, 
dintre d’una franja horària, per evitar aglomeracions. b) La transmissió 
d’informació entre professionals de diferents torns, si es fa 
presencialment, es obligatori mantenir la distància de seguretat i un 
numero no superior a 4 persones.  
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Cobertura de baixes 
a) S’han contractat educadors de reforç a cada centre. b)Ampliació de 
la Borsa de substituts  c) Increment de substitucions per a la cobertura 
de baixes IT personal 

Equip d’educadors 

Els educadors cobreixen 4 torns (matí, tarda, nit i cap de setmana). 
Sempre que els membres de cada torn, un cop descomptades les 
baixes i absències autoritzades, cobreixen el mínim presencial 
d’educadors del torn establert per a cada centre, l’excés d’educadors 
per sobre del mínim lliuren aquell dia seguint una roda per ordre de 
llista.  

Vacances i dies lliures 
Han estat suspeses  per a tot el personal des del 18 de març de 2020  
fins el dia 30 d’abril. Ara ja es possible demanar-los  

Informació a professionals 
Les direccions dels centres són informades setmanalment i informen 
periòdicament als seus professionals sobre l’estat de la situació  

Teletreball 
Només poden fer teletreball alguns membres dels equips directius i 
equips administratius. La resta de professionals no poden teletreballar 
per falta d’ordinadors portàtils i llicencies VPN. 

Informació a Sindicats 
Reunió setmanal  amb les OOSS pel seguiment de la situació dels 
centres.  

Reunions de l'Equip Directiu 
per videoconferència 

S’han reduït en molts centres i no es manté la periodicitat habitual. 

Elaboració d’informes a 
termini 

N’hi ha retards en l’emissió d’informes als jutjats  per reducció 
d’efectius presencials  

Realització de tutories 
No es manté la periodicitat habitual per disminució d’efectius 
presencials 

Reunions Equips 
Multidisciplinaris 

S’han reduït en molts centres i no es manté la periodicitat habitual per 
reducció d’efectius presencials 

Reunions presencials de 
l'Equip Directiu 

S’han reduït en molts centres i no es manté la periodicitat habitual. 

Equip directiu 
Sempre que els membres de l’equip directiu d’un centre siguin més dos 
persones s’han constituït dos equips que s’alternen cada dia al centre. 

Altre personal del centre. 
Només treballa el 50% de la plantilla cada dia, la resta lliura de forma 
alterna. 
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Personal de servei 
(bugaderia, cuina, neteja) 

Només treballa el 80% de la plantilla cada dia, la resta lliura de forma 
alterna. 

Equip administratiu 
Sempre que els membres de l’equip administratiu del centre siguin més 
dos s’han constituït dos equips que s’alternen cada dia al centre. 

Equip tècnic 
Sempre que els membres de l’equip tècnic del centre siguin més dos 
s’han constituït dos equips que s’alternen cada dia al centre 

Menjadors de professionals Tancats 

B2. Personal sanitari 

Atenció del personal de 
salut mental 

El servei de l’atenció de l’ESMIA de Sant Joan de Deu a la Salut mental i 
addiccions s’ha vist  disminuït: Les coordinacions i visites es fan 
telefònicament, i les presencials s’han reduït a les urgents i 
imprescindibles. Només es fa atenció un dia a la setmana. Les visites es 
fan per  locutori. Les visites del psicòleg s’han suspès .Le visites del 
metge de seguiment de drogodependències també s’han suspès. 
L'atenció per videoconferència s’està realitzant a Llupià i Alzina: per 
casos nous o per casos que necessiten una atenció especial. 
Les franges horàries  d’atenció s’han reduït  i generalment es fa via 
telèfon. 

Atenció del personal 
sanitari 

Per regla general s’ha mantingut sense alteracions 

 
 

C. MESURES PREVENTIVES  PER EVITAR L’EXPANSIÓ I LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS 

Àmbit Activitat Mesura de confinament adoptada 

C1.Utilització de 
mascaretes i altres 

EPI 

Utilització de mascaretes 
pels professionals 

a. Tots els professionals han d’utilitzar de forma obligatòria mascareta 
dins dels centres. b. Els professionals han d’utilitzar EPI quan 
interaccionin amb menors i joves sospitosos o confirmats de Covid-19, 
segons el protocol establert. 

Utilització de mascaretes 
pels visitants i comunicants 

No es obligatòria ja que no hi ha visites ni comunicacions.  

Utilització de mascaretes 
per  menors i joves interns 

No es obligatòria la mascareta, llevat en determinats supòsits mèdics.  

C2. Normes de 
prevenció personal 

Normes d’higiene i 
prevenció  pels menors i 
joves i pels professionals 

a. Tots els centres han de seguir unes mesures preventives generals  
d’higiene, de rentat de mans freqüent, de distancia de seguretat, etc.  
b. S’han distribuït punts de gel hidroalcohòlic quan no hi ha punt 
d’aigua i sabó. 

C3. Normes de 
neteja 

d’instal·lacions del 
centre. 

Neteja 
S’han activitat nous protocols de neteja, desinfecció d’instal·lacions i 
d’equipaments. 
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C4. Normes i 
protocols 

d’aïllament de casos 
sospitosos i positius 

Casos sospitosos i positius 
de Covid-19,  de 

professionals 

a. Els professionals han de comunicar al centre de forma immediata si 
han estat diagnosticats com a cas positiu o sospitós de Covid. b. 
Protocol d’aïllament domiciliari en tots els casos sospitosos i positius de 
Covid. c. No es permet l’accés al centre de persones o professionals 
que presentin simptomatologia compatible amb Covid-19 d. S’ha 
activitat un protocol de contactes estrets pels professionals d’acord 
amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Casos sospitosos i positius 
de Covid-19,  de menors 

a. Protocol d’aïllament en tots els casos sospitosos i positius. b. Proves 
en casos sospitosos. c. No es disposa d’infermeries als centres on poder 
aïllar els casos de sospitosos i positius. d. L’aïllament cal fer-ho a les 
pròpies unitats.  

C5.Comunicació de 
casos Covid-19 

Seguiment d'Incidències 
Covid-19 

Els centres han de comunicar diàriament al Servei d’inspecció els casos 
sospitosos i confirmats de menors i joves interns  i de professionals. 
També els casos recuperats. 

C6.Participació en el 
Comitè de Crisis de 

la SMPRAV 

Seguiment de la incidència 
de la crisis sanitària als 

centres de JJ en el Comitè de 
Crisi   

La directora General, el Cap de Servei de Centres i el Cap de RRHH 
estan integrats en el Comitè de Crisis de la SMPRAV per fer el 
seguiment de la incidència de la crisi als centres penitenciaris i de 
justícia juvenil i aprovar les mesures necessàries Es fan reunions tres 
cops per setmana de forma ordinària, i de forma extraordinària quan 
sigui necessari per convocatòria del Secretari. 

 
 

3. Principals problemàtiques pel desconfinament als centres de Justícia 
Juvenil. 
 
Les principals problemàtiques pel desconfinament  venen determinades per les pròpies característiques 
dels centres, dels menors i joves interns, i els motius de l’internament: 
 

a) El caràcter dels centres com a institució residencial tancada.  
 
Els menors i joves conviuen les 24 hores del dia al centre amb els professionals dels diferents torns que 
els atenen. Els professionals  son els que entren i surten cada dia del centre. Pel caràcter residencial de 
l’equipament, una persona portadora del virus (ja sigui un menor o un professional) pot expandir-lo dins 
d’una forma ràpida a un número de persones potencialment més gran que si es tractés d’un recurs no 
residencial. Per tant el desconfinament en aquestes institucions ha de tenir en compte aquesta realitat. 
 

b) La tipologia de menors i joves interns.  
 
Si bé per edat pertanyen a una franja de població on la incidència del virus és molt baixa, són adolescents 
amb problemes de conducta i de respecte a les normes; alguns d’ells amb problemàtiques de salut mental 
i/o consums de substàncies, que en molts casos viuen en entorns familiars marginals, amb famílies 
desestructurades que no exerceixen un control parental efectiu sobre el/la noi/a, o que no tenen cap 
referent familiar que exerceixi el control. 
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Aquests nois i noies quan comencin a gaudir-ne de sortides i permisos serà difícil que compleixin amb les 
normes de distanciament social, ús de mascaretes, respecte de franges horàries, etc, per evitar  la 
prevenció de contagis, i tampoc no trobaran un entorn de control parental que els obligui a respectar-les. 
 
Cal afegir també que una part important  dels interns dels centres són menors estrangers no acompanyats 
(MENA). En el moment del desinternament, si són menors han de tornar a un altre entorn residencial –el  
centre de la DGAIA que exerceix la guarda i que depèn de la Generalitat- i si ja són adults, al no estar 
tutelats per cap administració i no tenen domicili o residència poden quedar al carrer o en la vida marginal 
sense llar. En ambdós casos i per diferents motius les circumstancies d’aquests .menors i joves no són les 
més adients per prevenir l’expansió del virus.  
 

c) El caràcter judicial penal de les mesures d’internament  
 

L’estat de salut del menor en relació al Covid-19, es a dir, que sigui portador del virus (simptomàtic o 
asimptomàtic, conegut o desconegut) no condiciona ni el moment de l’ingrés ni el moment del 
desinternament, ja que en ambdós casos la lògica que determina ambdues decisions és la lògica judicial-
penal. En el primer cas (l’ingrés), per la comissió d’un delicte, i en el segon cas (el desintrnament) per la 
finalització de la mesura. L’administració responsable dels centres no pot decidir el moment més adient 
des del punt de vista sanitari per ingressar o per a desinternar un menor o jove del centre.  
 
Això també és aplicable als permisos i les visites. Des del punt de vista sanitari, un procés de 
desconfinament de menors i joves adolescents amb risc conductual i, en molts casos amb falta de control 
parental, seria molt més controlable i segur si l’administració pogués impedir el contacte amb l’exterior 
d’aquests menors i joves durant el temps indeterminat necessari per controlar la pandèmia. Però el fet 
d’estar en centres de justícia juvenil complint una mesura judicial penal impedeix a l’administració actuar 
amb aquesta lògica perquè la indeterminació temporal “fins que sigui necessari” xoca frontalment amb els 
drets dels menors i joves als permisos i sortides si compleixin els requisits legals. 
 
L’administració pot restringir i contenir fins un punt, però no durant tot el temps que interessaria des del 
punt de vista de la lògica sanitària pel control d’una pandèmia.  
 
Per altra banda, els menors i joves estan internats i agrupats als centres per criteris diferents als de la 
regió sanitària a la que pertany el seu domicili. Això implica que en un mateix centre hi ha menors i joves 
de regions sanitàries diferents, que poden estar en diferents fases de desconfinament, i que tindran 
condicionats els permisos i les visites segons la ubicació del domicili familiar.  
 
Per últim, en el mateix centre conviuen menors que tenen dret a permisos i sortides d’acord amb la 
normativa de justícia juvenil i menors i joves que no tenen dret, i no és possible separar uns dels altres. Hi 
ha centres que només tenen una unitat educativa (Oriol Badia, Folch i Torres, Montilivi i Til·lers (noies) la 
separació no es possible, i en els centes que tenen més d’una unitat (L’Alzina, Can Llupià i El Segre i 
Til·lers (Unitat Terapèutica) normalment els que poden sortir no són un nombre suficient per omplir una 
unitat sencera i no és possible acollir els que no surten d’aquella unitat en la resta, per falta de lloc. Aquest 
és un problema pel desconfinament gradual, atès el risc potencial que poden representar els menors i 
joves que surten sobre els que no surten. 
 

d) Les instal·lacions dels centres. 
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Els centres de justícia juvenil son de petites dimensions físiques amb unes instal·lacions pensades per a la 
funció que tenen encomanda.  
 
Per regla general no disposen d’habitacions individuals (llevat d’alguna excepció a la UT i a la unitat de 
noies). La norma es l’habitació doble, i en el centre Can Llupia, que és el centre més gran, la majoria de 
les habitacions són quàdruples. Tampoc no n’hi ha, com a regla general, grans espais, ni oberts ni tancats. 
L’espai vital dels centres és reduït, el distanciament pràcticament impossible i el contacte físic entre interns 
i professionals inevitable. Aquesta circumstància també és un repte pel desconfinament. 
 

e) Aïllament d’interns/es casos positius Covid-19   
 
Una mesura preventiva essencial per tallar la cadena de contagis és la d’aïllar immediatament qualsevol 
cas positiu de Covid-19 i tractar-lo mèdicament. Una greu dificultat que havia als centres per afrontar la 
desescalada (en la que es faran proves PCR a tots els/les intern/es i professionals) és que cap d’ells 
disposa d’infermeries pròpies per fer un aïllament i seguiment mèdic correcte d’un/a noi/a que sigui 
diagnosticat com a cas  positiu de Covid-19 i que sigui asimptomàtic o amb una simptomatologia lleu que 
no requereixi un trasllat a un centre hospitalari. 
 
Aquesta greu dificultat, però, ha quedat resolta ja que el Departament de Justícia en coordinació amb el 
Departament de Salut han decidit crear una unitat sanitària per a casos covid-19 a la Unitat ZIP de l’Alzina, 
habilitada i condicionada a l’efecte, i dotada amb personal sanitari i personal de justícia juvenil, que podrà 
atendre fins a 16 intern/es. La Unitat funcionarà durant tot els temps de la pandèmia que sigui necessari. 
Els menors i joves (nois i noies) que siguin casos positius seran derivats des de qualsevol centre de 
justícia juvenil d’acord amb un protocol mèdic i romandran en la unitat fins que siguin donats d’alta 
mèdicament i puguin tornar al centre d’origen. 
 
  

4. Objectius del pla d’acció de desconfinament gradual 
 

Els objectius del Pla d’acció de desconfinament gradual  als centres de justícia juvenil són els següents: 
 

a. Recuperar gradualment la màxima normalitat en el règim de vida dels menors i joves interns als 
centres de justícia juvenil, en les activitats del centre i en l’organització de l’activitat dels 
professionals. 

 
b. Adoptar les mesures de seguretat i prevenció necessàries durant tota la fase de desconfinament 

gradual per evitar els contagis i per identificar i aïllar els casos positius, sospitosos o contactes 
estrets que puguin aparèixer entre els menors i joves interns i entre els professionals. 

 
c. Garantir l’estoc suficient de recursos materials de protecció EPI als centres, i l’existència de 

protocols adients,  per protegir de contagis als menors i joves interns, als professionals i als 
visitants i comunicants. 

 
d. Fer una avaluació adequada de l’evolució d’indicadors de la pandèmia als centres  i adequar el 

ritme i la intensitat  de les  mesures de desconfinament gradual en funció de la situació real.  
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5. Mesures de desconfinament  del pla d’acció. 
 
Per assolir els objectius anteriors s’ha elaborat el Pla d’acció per al desconfinament als centres de justicia 
juvenil, tenint en compte la definició dels aspectes següents:  

 

 QUÈ cal fer: Quines mesures de desconfinament s’han d’aplicar als centres segons l’activitat 

afectada pel confinament, i què risc tenen.  

 COM s’han d’aplicar: Què protocol cal seguir per aplicar cada mesura de forma segura segons el 

nivell de risc que comporta cadascuna.  

 ON s’aplicaran. En quins centres es podran aplicar les diferents mesures de desconfinament. 

 A QUI s’aplicaran. A quins menors i joves interns i a quins professionals s’aplicaran les mesures 

de desconfinament.  

 QUAN s’aplicaran. Quan s’ha d’aplicar cada mesura. El temps de la fase de desconfinament 

gradual s’ha subdividit en quatre subfases (Subfase 0, Subfase 1, Subfase 2 i Subfase 3) acotades 

temporalment amb una data d’inici i una data de finalització, que serveix per ubicar en el calendari 

la data en la que cal iniciar i/o mantenir cadascuna de les mesures de desconfinament. 

 

El quadre resum de les mesures de desconfinament que s’aplicaran, el nivell de risc que tenen, els 

protocols que cal seguir per aplicar-les, els centres on s’aplicaran, els menors i joves destinataris i el 

calendari de les fases d’aplicació, es troba recollit a l’Annex 1 d’aquest document. 

 

6. Nivell de risc de les mesures de desconfinament 
 
Pel que fa al nivell de risc (de potencials contagis) de les mesures de desconfinament, aquestes s’han 

classificat en quatre nivells: 

 
NIVELLS DE RISC Descripció del nivell del risc de la mesura de desconfinament  

NIVELL 0  

(Sense risc) 

La mesura de desconfinament no comporta cap risc i no calen implantar 
mesures preventives per adoptar-la. 

NIVELL 1 

(Risc baix) 

La mesura de desconfinament comporta un risc baix i s’han de seguir 
algunes mesures preventives per adoptar-la. 

NIVELL 2 

(Risc moderat) 

La mesura de desconfinament comporta risc moderat que cal reduir amb 
mesures preventives adequades al risc per adoptar-la. 

NIVELL 3 

(Risc alt) 

La mesura de desconfinament comporta risc alt i calen implantar mesures 
preventives i protocols estrictes molt concrets i específics per reduir el ric. 
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7. Mesures de seguretat a  implantar en cada activitat de desconfinament  

Les mesures de seguretat a implantar i complir  en les activitats de desconfinament  als centres de justícia 
juvenil són necessàries per reduir el risc de contagi que pot comportar cadascuna. A un nivell major de risc 
cal adoptar més mesures de seguretat.  
 
Són de dos tipus: 
 

a) Les mesures de seguretat generals que han d’acompanyar totes les accions de la fase de 
desconfinament gradual i que s’han recomanat als diferents documents del PROCICAT. 
 

b) Les mesures de seguretat i protocols específics que cal complir  per a determinades mesures de 
desconfinament gradual previstes en l’Annex 1, que tenen un risc qualificat com alt o moderat. 
 

7.1 Les mesures de seguretat generals a complir durant tota la fase de 
desconfinament gradual i la fase de nova normalitat. 

Aquestes mesures  generals són les que preveu amb caràcter general el Pla de transició del confinament, 
desconfinament gradual i nova normalitat, aprovat pel Comitè de Direcció PROCICAT, el 25 d’abril de 
2020. Fonamentalment són de tres tipus: 
 

a) Mantenir la distancia de seguretat entre persones. 
b) Complir les mesures d’higiene de mans i l’ús de mascaretes . 
c) Identificar  i aïllar  els casos positius, sospitosos i contactes estrets de Covid-19 

 

MESURES RECOMANADES PER PROCICAT A LA COMUNITAT 
 

1. DISTANCIAMENT FÍSIC 
 

a. Es desaconsella saludar-se mitjançant una encaixada de mans, abraçades o petons i, en tot cas, 
mantenir sempre una distància mínima d’un metre i mig durant la interacció. 
 

b. Allà on es poden produir fileres, s’ha de preveure l’espai i regular-ne l’accés de tal manera que es 
respecti la distància mínima d’un metre i mig entre les persones. 
 

c. En les actuacions d’atenció al públic es recomana mantenir la distància mínima d’un metre i mig 
entre la persona atesa i la que dispensa l’atenció, essent també molt recomanable la utilització de 
mascareta en els dos casos. Altres mesures de protecció (ex: mampares de plàstic) poden 
escaure’s després d’una valoració de riscos per part de la unitat de salut laboral i de prevenció de 
riscos pertinent. 
 

d. De manera general, durant les primeres etapes de la fase de desconfinament progressiu, es 
recomana reduir els aforaments dels espais tancats a un terç de la seva capacitat màxima i 
senyalitzar-los degudament. 
 

e. Igualment, en el cas que en aquests espais hi hagi cadires, bancs o taules s’han de disposar de 
manera que garanteixin la distància d’un metre i mig entre persones no convivents. 
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f. En el cas d’activitats amb cita prèvia, es recomana distanciar les citacions per evitar l’acumulació 

de persones en els espais d’espera, tot preservant la limitació en l’aforament dels espais tancats. 
 

g. En els punts d’accés a espais d’utilització compartida, establir i senyalitzar degudament zones 
d’entrada i de sortida per evitar l’aglomeració de personal. 
 
2. HIGIENE DE MANS I ÚS DE MATERIAL DE PROTECCIÓ  

 
a. Cal rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó preferiblement, especialment després de 

venir del carrer. Alternativament, també es poden fer servir gels hidroalcohòlics. 
 

b. Durant tota la fase de desconfinament gradual, s’instaura la recomanació generalitzada a tota la 
població d’usar mascaretes durant qualsevol interacció fora del domicili, especialment quan es 
visitin espais tancats. 
En efecte, l’ús de mascaretes en públic pot servir com a mecanisme de control per reduir la 
transmissió a la comunitat, també en reduir l’excreció de gotes respiratòries d’individus infectats, 
però asimptomàtics o poc simptomàtics. No obstant, cal fer èmfasi que l’ús de mascaretes facials 
a la comunitat només s’ha de considerar com una mesura complementària d’higiene i no com una 
substitució de les mesures preventives establertes, tant de distanciament físic com d’higiene de 
mans i símptomes respiratoris. 

  
c. Si hi ha disponibilitat, es recomana l’ús de mascareta quirúrgica, però també es poden utilitzar 

mascaretes facials no mèdiques fabricades amb diversos tèxtils o material plàstic. 
 

d. L’ús de guants no es recomana de manera generalitzada, sinó que s’ha d’adequar a l’anàlisi de 
risc inherent al lloc de treball o espai públic. Cada sector professional ha d’avaluar els seus 
protocols per tal de determinar la necessitat o no d’aquesta mesura. De nou, recordar que els 
guants no substitueixen en cap cas la higiene de mans: sempre cal fer una higiene de mans 
immediatament abans de posar-se els guants i després de treure-se’ls. 

 

e. Desinfecció i neteja de superfícies segons els protocols vigents. 
3. IDENTIFICACIÓ, VIGILÀNCIA I SEGUIMENT DE CASOS I CONTACTES  

 

S’ha de mantenir aïllament domiciliari estricte, sense sortir al carrer, en cas de presentar símptomes 
respiratoris i notificar-ho mitjançant l’app StopCOVID19Cat, al centre d’atenció primària de referència 
o, en cas de gravetat, al 061 
 
 
Aquestes mesures traslladades a l’activitat dels centres serien les del quadre següent, que s’hauran de 
complir per tots els centres durant tota la fase de desconfinament gradual i la fase de nova normalitat. 

 

ADAPTACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES DEL PROCICAT  
ALS CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 

1. DISTANCIA FÍSICA EN LA INTERACCIO PERSONAL 

 

1.1 Entre els menors 

a. Mentre no s’adopti la mesura de desconfinament que permeti ajuntar menors i joves de diferents 
unitats educatives per fer activitats conjuntes, caldrà mantenir la separació estricta entre ells. No es 
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podran ajuntar per fer cap tipus d’activitat conjunta, ni en espais oberts ni en espais tancats del 
centre, ni tampoc en l’exterior del centre. Totes les activitats grupals (formatives, educatives, 
tractamentals, laborals, d’aplicació de programes, de lleure) tant dintre com a fora del centre quan 
es puguin fer a l’exterior, s’hauran de planificar i dur a terme des del respecte estricte d’aquesta 
mesura.  Igualment, als centres que en tingui més d’una unitat educativa, la circulació de menors i 
joves per zones comuns estarà organitzada per evitar que en puguin coincidir o passar per llocs on 
no es pugui garantir una distancia  de seguretat mínima de metre i mig  entre uns i els altres. 

 
b. Informar i educar els interns sobre formes de salutació personal que no impliquin contacte físic 

(evitant encaixada de mans, abraçades o petons) i que durant la interacció i conversació personal  
han de mantenir-se a una distància mínima de seguretat de metre i mig uns dels altres. 

  
c. Disposar, sempre que sigui possible, les cadires de les taules dels menjadors de la unitat educativa  

a una distància mínima de metre i mig entre una i  l’altra.  
 
d. Disposar, sempre que sigui possible, les cadires de les sales de dia, sales de televisió, biblioteques, 

aules, a una distància mínima de metre i mig entre una i l’altra . 
 
e. Evitar aglomeracions de menors i joves a l’inici i final de les activitats en les que no es respecti la 

distancia de seguretat mínima d’un metre i mig entre els assistents. Caldrà organitzar fileres quan a 
l’inici o final de determinades activitats es puguin produir aglomeracions, i mantenir la distancia de 
seguretat mínima d’un metre i mig entre un i l’altre: a l’entrada als menjadors, a les comunicacions 
(de qualsevol tipus), trucar per telèfon, us de lavabos comunitaris, dutxes, etc . 

 
f. Sempre que sigui possible els espais tancats d’activitats grupals del centre s’han d’utilitzar a 1/3 de 

la seva capacitat màxima. Davant l’alternativa de poder realitzar l’activitat grupal en les mateixes 
condicions en un espai tancat o en un espai obert del centre, s’optarà sempre per la segona. 

 
g. L’activitat física s’ha de realitzar prioritàriament en espais oberts. Les activitats esportives en espais 

tancats com gimnasos i instal·lacions cobertes es reservaran pel cas que no es puguin realitzar a 
l’exterior per raons climatològiques o quan ja es permetin d’acord amb les mesures de 
desconfinament. Caldrà realitzar la neteja i desinfecció dels gimnasos de forma periòdica seguint 
els protocols de neteja d’aquests tipus d’instal·lacions establerts per les autoritats sanitàries. També 
s’ha de netejar i desinfectar tot el material i els aparells del gimnàs utilitzats pels menors i joves 
d’una mateixa unitat educativa abans que l’utilitzin menors i joves d’una altra unitat. Quan es pugui 
realitzar l’activitat esportiva als gimnasos conjuntament amb menors i joves de diferents unitats 
educatives, qualsevol equip o material utilitzat per un menor haurà de ser desinfectat després de 
cada ús abans que l’utilitzi un altre. 

 
h. Quan s’autoritzin les sortides de menors i joves a l’exterior, els  centres hauran de revisar els seus 

circuits per evitar aglomeracions en un mateix espai tant a l’entrada com a la sortida del centre . En 
tot cas, caldrà evitar la coincidència de menors i joves de diferents unitats educatives en els centres 
que tinguin més d’una si la mesura de desconfinament no permet ajuntar menors i joves de 
diferents unitats.  

 
1.2 Entre professionals i menors 

a. L’atenció individualitzada habitual dels professionals als menors i joves, i les tutories, s’han de 
garantir i no es poden veure afectades en cap cas, sense perjudici de respectar la distancia 
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mínima de  seguretat de metre i mig  entre el professional i el menor . 
 

b. En el cas dels escorcolls personals es prioritzarà l’ús de mitjans electrònics, com a mesura 
general, sobre la palpació física. En aquest cas caldrà usar guants per part del professional. 

 
1.3 Entre professionals del centre  

a. Evitar entre els professionals les formes de salutació que impliquin contacte físic (evitant 
encaixada de mans, abraçades o petons) i mantenir durant la interacció una distància de 
seguretat mínima  de metre i mig. 

 
b. Mantenir les mesures organitzatives dels professionals dels centres, adoptades conforme als 

criteris comuns aprovats per la DGEPCJJ el 3 d’abril de 2020, amb la finalitat d’evitar la 
presència de tota la plantilla alhora, sense perjudici de les adaptacions progressives i les 
mesures  del desconfinament gradual que es vagin adoptant per augmentar la presencialtat. 

 
c. Mantenir la separació entre professionals de diferents unitats educatives, i dins de la mateixa 

unitat, entre professionals de diferents torns, mentre no s’adoptin mesures de desconfinament 
gradual que impliquin el contrari. 

 
d. Mantenir l’entrada i sortida esglaonada dels professionals al centre per evitar la coincidència en 

el mateix espai físic d’entrada, i les aglomeracions de professionals de diferents unitats o 
diferents torns. 

 
e. Fer el traspàs d’informació presencial entre professionals de diferents torns, si no es pot 

substituir per una informació escrita o telefònica, respectant la distància mínima de seguretat, i 
amb un número màxim de 4 persones. 

 
f. Disposar, sempre que sigui possible, les cadires de les taules de les sales de treball dels 

professionals a una distància mínima d’un metre i mig entre una i l’altra . 
 

g. Amb caràcter general, quan hagin de reunir-se professionals per fer tasques imprescindibles de 
la seva feina, es procurarà mantenir la distància mínima de seguretat entre les persones, i els 
grups no hauran d’esser superior a 10 persones. 

 
1.4 Entre professionals i públic 

a. Assegurar que en l’atenció al públic (visitants, comunicants, o qualsevol altra persona) que la 
persona atesa i el professional del centre que l’atén guarden sempre la distància de seguretat 
mínima d’un metre i mig.  

 
b. Evitar aglomeracions a les sales d’espera quan es tornin a programar visites i comunicacions 

presencials al centre. Les sales d’espera  no podran estar ocupades mai per sobre d’1/3 de la 
seva ocupació màxima i sempre garantint la distància mínima entre cadires d’un metre i mig. El 
centre haurà d’organitzar l’accés a les  sales d’espera per complir les mesures anteriors. A 
l’entrada de les sales d’espera caldrà posar cartells informatius pel públic sobre l’aforament i les 
normes a seguir durant l’espera per garantir la distància mínima de seguretat i evitar 
aglomeracions. 

 
c. Evitar l’entrada al centre de persones que presentin febre, tos o altra simptomatologia 
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respiratòria. i informar per escrit en un lloc visible de l’entrada del centre que s’han d’abstenir 
d’entrar les persones que presentin febre, tos o altra simptomatologia respiratòria compatible 
amb el Covid-19. 

 

2. HIGIENE DE MANS I ÚS DE MATERIAL DE PROTECCIÓ DE MENORS I JOVES I 
PROFESSIONALS 

 

a. Fomentar entre els menors i joves interns el rentat freqüent de les mans amb aigua i sabó. Serà 
obligatori sempre que el menor o jove reingressi del carrer al centre, quan hagi sortit de la seva 
unitat i reingressi a la mateixa, i a l’inici o la finalització de les activitats que pel seu caràcter, 
ubicació, finalitat, es consideri necessari per la normativa del centre.  
   

b. Assegurar en tot moment l’existència de sabó en tots els punts d’aigua d’utilització dels menors i 
joves, i dels professionals. En els llocs del centre on no hi hagi punt d’aigua i calgui, es posaran 
punts fixes de gels hidroalcohòlics. Especialment es vigilarà que en tinguin les sales d’espera de 
visitants,  l’entrada al centre, les aules, les sales d’activitats, les oficines, els tallers,  les sales de 
comunicacions, l’entrada al pati, etc, si no disposen d’una alternativa d’aigua i sabó..  
 

c. La utilització de la mascareta individual serà obligatòria per a tots els professionals del centre, 
d’acord amb la instrucció donada per la DGEPJJ el 3 d’abril de 2020, fins que no es disposi una 
altra cosa. 

 

d. La utilització de la mascareta individual serà obligatòria pels menors i joves interns en els casos que 
determini la DGEPCJJ, i previstos en aquest pla d’acció. 

 

e. La utilització de la mascareta serà obligatòria pels visitants i comunicants dels menors i joves 
interns en els casos que determini la DGEPCJJ, i previstos en aquest pla d’acció. 

 
f. L’ús de la mascareta és complementari i en cap cas pot substituir les mesures preventives més 

importants: higiene de les mans, evitar tocar-se qualsevol part de la cara, el distanciament físic.  
 

g. L’ús de guants pels professionals serà obligatori en totes les activitats en les que els protocols 
previstos en aquest pla d’acció ho estableixen expressament, i també quan ho prevegin els 
protocols del propi centre  en aquelles activitats d’interacció en espais comuns que tinguin un risc 
inherent o evident . No obstant cal recordar que els guants no substitueixen en cap cas la higiene 
de mans: sempre cal fer una higiene de mans immediatament abans de posar-se els guants i 
després de treure-se’ls. 

 
h. S’haurà de mantenir i, si cal, incrementar la desinfecció i neteja d’espais, d’estances del centre, de 

superfícies, d’equips informàtics i altres equipaments  d’ús compartit, segons els protocols vigents. 
En les tasques de neteja també es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les 
superfícies de contacte més freqüents com a panys de les portes, taules, mobles, baranes, terra, 
aparells d’ús compartit, i altres elements similars, segons els protocols de neteja vigents. 
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3. IDENTIFICACIÓ, VIGILÀNCIA I SEGUIMENT DE CASOS POSITIUS, SOSPITOSOS  I 
CONTACTES ESTRETS DE MENORS I JOVES I PROFESSIONALS 

 

a. Mantenir els protocols per a la identificació, l’aïllament  i el seguiment de casos positius i 
sospitosos de Covid-19 d’interns. 
 

b. Mantenir els protocols per a la identificació, l’aïllament i el seguiment de contactes estrets de 
menors i joves interns ( menors que han estat en contacte estret amb un cas positiu o sospitós 
mentre  el cas presentava símptomes a una distància inferior a 2 metres durant un temps de 15 
minuts o més). 
 

c. Mantenir l’auto-vigilància dels professionals. Davant simptomatologia respiratòria compatible 
amb la malaltia, o si han estat diagnosticats com a cas positiu o sospitós, o quan són un 
contacte estret d’un cas positiu o sospitós, han de de seguir el protocol establert de consulta 
mèdica, d’avisar i informar el centre, i no han d’assistir al centre mentre no tinguin indicacions o 
l’autorització mèdica en contrari. 
 

d. Mantenir els protocols per a la identificació i l’aïllament dels contactes estrets de professionals  
(professionals que han estat en contacte estret amb un cas positiu o sospitós mentre que el cas 
presentava símptomes a una distància inferior a 2 metres durant un temps de 15 minuts o més). 
 

e. Mantenir  el circuit d’informació immediata dels centres de justícia juvenil al Servei d’Inspecció 
dels casos positius i sospitosos de Covid 19 de menors i joves interns i de professionals, i de 
les altes i les baixes mèdiques produïdes pel Covid, per a que aquest Servei pugui centralitzar 
les dades de la incidència als centres i pugui informar diàriament a la DGEPCJJ, a la SMPRAV, 
i al Programa de Salut Penitenciària d’ICS, que permetin el seguiment de la pandèmia i prendre 
decisions durant tot el procés de desconfinament.  

 
f. Mantenir una avaluació i vigilància constant sobre els indicadors de l’impacte que la pandèmia i 

les mesures aplicades com a conseqüència d’aquesta puguin tenir per a les persones internes i 
pels professionals dels centres. 

 
g. Realitzar proves diagnòstiques ràpides mitjançant la realització de test RT-PCR dels casos 

sospitosos i també per a la detecció de casos positius asimptomàtics, tant a nivell d’interns com 
de professionals, per poder aïllar-los  i tallar la cadena de contagis, d’acord amb la programació 
i el calendari que hagi previst pels centres el Departament de Salut com a departament 
competent en la matèria. 

 
 

7.2 Mesures de seguretat específiques i protocols a seguir per a 
determinades mesures de desconfinament 

Algunes de les mesures previstes pel desconfinament gradual, exposades en la taula de l’Annex 1, tenen 
un risc de contagi  moderat o alt..  
 
Bàsicament són les mesures relacionades amb la represa de les sortides i permisos a l’exterior dels 
menors i joves, i les comunicacions i visites presencials a l’interior del centre per part de les seves famílies 
o d’altres comunicants. També l’augment de la presencialitat  de professionals als centres. 
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Quant més elevat és el risc més necessari es disposar de protocols específics per reduir-lo i poder 
implantar la mesura de desconfinament. Els protocols, si bé no fan desaparèixer totalment el risc, sí 
permeten situar-lo en un nivell inferior per poder aplicar la mesura. 
 
Aquests protocols als que al·ludeixen algunes de les mesures de desconfinament de l’Annex 1, son els 
següents: 
 

P1. Protocol de visites i comunicacions presencials amb els menors i joves. 
 

Totes les visites i comunicacions presencials amb els menors i joves interns, previstes als articles 40 i 41 
del Reial Decret 1774/2004 pel qual s’aprova el reglament de la Llei Orgànica 5/2000 (en endavant, 
Reglament) hauran de complir, a més dels requisits establerts en la normativa general i de funcionament 
intern de cada centre per realitzar la visita o comunicació,  el protocol següent: 
 

a) Cita prèvia: 

Totes les visites de les persones previstes a l’article 40 del reglament (pares, representants legals, 
familiars o altres persones  conegudes del menor) es realitzaran amb cita prèvia en l’horari 

concret establert pel centre, per evitar aglomeracions i coincidències de persones en les sales de 
visites.  
 
En la concertació telefònica de la cita prèvia s’informarà al visitants que hauran de portar 
mascareta, que s’han d’abstenir de venir  a la visita o comunicació si tenen simptomatologia (tos, 
febre, etc) o si son casos positius o sospitosos de Covid o si estan fent quarantena per ser 
contactés estrets amb un malalt o sospitós de Covid. També se’ls informarà de les altres mesures 
que hauran de seguir d’acord amb aquest protocol.  
 
Per últim, també se’ls recordarà que si viuen a una àrea territorial que d’acord amb la normativa 
sanitària vigent no permet el desplaçament fins el centre, no poden desplaçar-se fins que no es 
modifiqui dita normativa. 
 

b) Estat de salut del menor o jove 

No podran rebre visites ni comunicacions de les previstes als articles 40 i 41 del Reglament els 
menors i joves que siguin un cas positiu o sospitós de Covid-19 diagnosticat per un metge, ni els 
que siguin contactes estrets d’un cas positiu o sospitós i estiguin fent quarantena. S’informarà als 
visitants i comunicants amb la màxima rapidesa possible d’aquesta circumstància 
 

c) En el moment previ a  la visita o la comunicació: 
 El professional que atengui qualsevol dels comunicants o visitants previstos als articles 40 i 41 

del Reglament haurà de portar posada la mascareta i guardar sempre la distància de seguretat 
mínima d’un metre i mig. 

 
 El professional comprovarà que tots els visitants o comunicants porten també la mascareta 

posada. En cas de comunicants o visitants que no tinguin mascareta, el centre li proporcionarà 
una. El centre també podrà exigir a qualsevol visitant o comunicant que canviïn la mascareta 
que porten per una que els proporcionarà el centre, per motius de seguretat, perquè hi hagi 
sospites o raons per pensar que puguin ocultar en la mascareta pròpia substancies o objectes 
no permesos durant les comunicacions,  o quan la mascareta estigui deteriorada o no 
compleixi els requisits estàndards. 
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 S’evitaran les aglomeracions a les sales d’espera. Les sales d’espera no podran estar 
ocupades mai per sobre d’1/3 de la seva ocupació màxima, i sempre garantint la distància 
mínima entre cadires d’un metre i mig. El centre haurà d’organitzar l’accés a les  sales 
d’espera per complir les mesures anteriors. A l’entrada de les sales d’espera caldrà posar 
cartells informatius pel públic sobre l’aforament i les normes a seguir durant l’espera per 
garantir la distància mínima de seguretat i evitar aglomeracions. Si l’aglomeració no permet 
mantenir les distancies de seguretat a les sales, caldrà esperar fora del centre, mantenint 
també la distància de seguretat mínima entre els que esperen. 

 
 També calda que hi hagi un cartell visible abans de l’entrada on s’informi  que no poden entrar 

les persones que presentin febre, tos o altra simptomatologia respiratòria, o que siguin casos 
positius o sospitosos de Covid-19, en benefici de la salut del menors i joves interns i dels 
professionals que els atenen. 

 
 No es permetrà l’entrada al centre per a visites i comunicacions  de persones que presentin 

febre, tos o altra simptomatologia respiratòria. Es podrà demanar al visitant o comunicant la 
necessitat de prendre la temperatura com a requisit previ per a la visita o comunicació. Es 
considera febre alta que impedirà la visita o la comunicació la superior a 37.50º.1 

 
 Caldrà assegurar en tot moment l’existència de sabó en els lavabos del públic. També es 

posaran a l’entrada de les sales de visita punts fixes de gels hidroalcohòlics. 
 

 Abans d’entrar al locutori o a la sala de visites el menor o jove es rentarà les mans amb aigua i 
sabó o amb gel hidroalcohòlic, i novament ho farà a la finalització de la visita. Quan la visita 
sigui en un sala sense vidre, el menor o jove i els visitants portaran guants d’un sol d’ús. El 
centre proporcionarà els guants tant als menors com als visitants i comunicants 

 
d) Durant la visita o la comunicació: 

 El menor o jove haurà de portar la mascareta posada durant tota la comunicació o visita, ja 
sigui aquesta en locutori o en sales de visites.  

 Igualment,  els visant/s i comunicants hauran de portar la mascareta posada durant tota la 
visita o la comunicació.  

 S’indicarà als menors i visitants i comunicants que la negativa o l’incompliment de la instrucció 
anterior serà motiu per suspendre la comunicació.  

 Quan la visita sigui en una sala no es permetrà el contacte físic entre els comunicants. 
Aquests estaran asseguts guardant la distància mínima de seguretat  entre cadires d’un metre 
i mig. 

 El nombre màxim de visitants/comunicants alhora serà de 2.  
 

e) Actuacions posteriors a la visita o la comunicació   

 Un cop finalitzada la visita o la comunicació es netejaran les superfícies de les taules, cadires, 
i  vidres dels locutoris, abans de la següent visita, seguint el protocol establert a l’efecte pel 
centre. Cada dia es netejaran les sales i locutoris, segons el protocol establert. 

 
 El menor o jove, abans d’incorporar-se a la seva unitat després de la visita o la comunicació es 

rentarà les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. 
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f) Freqüència i temps màxim de les visites i comunicacions 

 El nombre màxim de visites que podrà rebre cada menor o jove dels pares, representants 
legals i familiars serà d’1 setmanal, de 30 minuts. Les visites d’altres persones diferents de les 
anteriors serà d’una freqüència màxima quinzenal i durada de fins a  30 minuts. 

 
 Les visites intimes pels menors i joves que en tinguin dret seran d’una freqüència màxima 

d’una mensual i d’una durada màxima de 60 minuts. 
 

 Les de convivència familiar amb pares i germans, amb un màxim de 3 persones visitants, 
només es podran realitzar si la sala permet garantir la separació entre els comunicants d’un 
metre i mig com a mínim, i seran d’una mensual com a màxim d’una durada màxima de 60 
minuts  

 

P2. Protocol de permisos i sortides dels menors i joves. 
 
Per gaudir dels permisos previstos als articles 45, 46, 47,48, 49 i 50 del Reglament, i  de  les sortides 
pròpies del règim d’internament semiobert i obert previstes als articles 25 i 26 del Reglament, i de les 
sortides per assistir a tractaments ambulatoris, a més del compliment dels requisits que regulen aquests 
permisos i sortides s’hauran de complir també les condicions següents: 
 
a) Condicions de salut del menor o jove. 

No es podrà concedir cap dels permisos i sortides anteriors per part del centre a menors i joves que siguin 
malalts de Covid 19, o que siguin sospitosos de ser-lo segons el diagnòstic d’un metge. Tampoc al menor 
o jove que sigui  contacte estret d’un cas positiu o sospitós i estigui en quarantena, ni a menors o joves 
que estiguin en un mòdul confinat en quarantena. Quan el permís l’hagi de concedir un jutge de menors el 
centre informarà al jutjat d’aquestes circumstàncies 
 
b) Condicions de salut de les persones amb les que conviurà el menor o jove durant el permís o la 
sortida 

No es podrà concedir cap dels permisos i sortides anteriors per part del centre a menors i joves que hagin 
de conviure durant el permís en un domicili amb persones que  siguin malalts de Covid 19, o que siguin 
sospitosos de ser-lo, contactes estrets d’un cas positiu o sospitós  o que estiguin en quarantena, si el 
centre n’és coneixedor. Quan el permís l’hagi de concedir un jutge de menors el centre informarà al jutjat 
d’aquestes circumstàncies. 
 
c) Condicions de mobilitat del menor 

No es podrà concedir cap dels permisos i sortides anteriors per part del centre a menors i joves que hagin 
de desplaçar-se a un domicili ubicat en un territori al que no es pugui viatjar des del centre d’acord amb la 
normativa sanitària vigent en aquell moment, tant si el viatge el fa ell com si el venen a buscar. Quan el 
permís l’hagi de concedir un jutge de menors el centre informarà al jutjat d’aquestes circumstàncies. 
  
d) Altres condicions a respectar  

 
 El menor haurà de portar mascareta per fer el desplaçament al domicili, o durant tot el temps de la 

sortida programada, ja sigui aquesta amb acompanyament educatiu o en autogovern. 
 

                                                                                                                                                                              
1 D’acord amb les indicacions dels serveis sanitaris.  
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 Si es tracta d’una sortida amb acompanyament educatiu, també hauran de portar mascareta els 
professionals durant tot el temps de la sortida. 
 

 En el cas de sortides amb acompanyament educatiu,  els menors i joves i els professionals 
respectaran els límits i  les condicions de mobilitat establertes per la normativa sanitària vigent pel 
conjunt de la població on està ubicat el centre.  
 

 Els menors i joves que hagin de sortir de permís o a fer qualsevol activitat a l’exterior del centre 
estaran degudament informats de les mesures de prevenció social, d’higiene i de mobilitat que 
regeixen per a la població en general per evitar els contagis. El personal educatiu del centre 
instruirà als menors i joves sobre aquests mesures en sessions periòdiques i els insistiran  en la 
necessitat de complir-les quan estiguin a l’exterior o en el domicili familiar, en benefici de la salut 
pròpia, de la salut de la seva família i de la resta de menors i professionals  del centre.  

 
e) Ubicació dels menors i joves que surten de permís i altres actuacions al reingrés. 

 
 Sempre que sigui possible, els  menors i joves que surtin de permís hauran d’estar junts, ubicats 

en unitats destinades només a menors que fan sortides, i separats de menors i jove que no en fan. 
En cas que no sigui possible, no compartiran habitació amb altres menors i joves que no surtin. 
 

 Sempre que hagin gaudit d’un permís amb pernocta, a la tornada, abans d’incorporar-e a la seva 
unitat,  se’ls prendrà la temperatura i se’ls preguntarà si tenen simptomatologia compatible amb el 
Covid. (febre, tos ) o si en el domicili on han estat hi ha persones malaltes o amb simptomatologia. 

 
 Després de qualsevol permís o sortida, el menor o jove, abans d’incorporar-se a la seva unitat,  es 

rentarà les mans amb aigua i sabó o amb gel hidrolacòlit,  també, abans d’incorporar-se a la seva 
habitació es dutxarà i es canviarà de roba, i la que porti del permís o la sortida es rentarà.  
 

 Els menors i joves que hagin sortit de permís o facin activitats a l’exterior, seran objecte 
d’observació de simptomatologia i també podran ser objecte de controls de temperatura.  
 

f) Freqüència dels permisos 

Els permisos de cap de setmana seran d’un cada quinze dies com a màxim pels internats en règim 
obert i semiobert, i d’un cada mes com màxim pels internats en règim tancat. Els permisos 
ordinaris seran d’una durada màxima de 7 dies. 
 

 

P3. Protocol de recepció de paquets 
 

A banda de complir amb la normativa  general i especifica  de cada centre, per a la recepció de 
paquets es seguirà el protocol següent: 

 El menor obrirà el paquet amb guants d’un sol ús i mascareta a presencia del professional, 
que també portarà guants i mascareta. 

 Si el contingut es roba que es pugui rentar sense fer-la malbé, es rentarà a la bugaderia. 
 Si el contingut es un objecte la  superfície del qual es pot netejar de forma adequada sense 

fer-lo malbé, es netejarà.  
 Si el contingut es tabac, els paquets hauran d’estar amb els precintes comercials i la superfície 

plàstica dels  paquets es netejar de forma adequada. 
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 La roba, el calçat, o altres objectes que no es puguin netejar es podran conservar pel centre 
dins d’un borsa de plàstic, durant uns dies, abans de lliurar-los al menor o jove. 

  

P4. Protocol d’activitats grupals amb menors i joves 
 
 Si l’activitat grupal és amb menors i joves d’una mateixa unitat, no es superarà el nombre de 10 

persones, que hauran de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres. Queden 
excepcionats d’aquest nombre màxim de persones els àpats i l’activitat de lleure que es du a 
terme al menjador i la sala d’estar de la pròpia unitat quan la aquesta tingui internats més de 10 
menors i la unitat no tingui més que una sala o menjador on fer els àpats i les activitats de lleure, 
sense perjudici d’intentar mantenir, en la mesura que es pugui, la distància de seguretat. 

 
 Si l’activitat grupal és amb menors i joves de diferents unitats, no es superarà el nombre de 10 

persones que hauran de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres. En aquest cas 
tots els menors i joves hauran de portar mascareta durant tota l’activitat i no es permetrà que els 
menors mantinguin contacte físic entre ells. 

 
 A l’inici i al final de les activitats grupals els menors hauran de rentar-se les mans amb aigua i sabó 

o amb una solució hidroalcohòlica. 
 
 No podrà participar en cap activitat grupal el menor o jove que presenti simptomatologia (tos  o 

febre), que sigui un cas positiu o sospitós de Covid-19,  o que estigui en quarantena per ser un 
contacte estret o per qualsevol altra circumstància. 
 

 Caldrà netejar l’espai de l’activitat un cop finalitzada, abans d’una nova utilització. 
 

 Si en l’activitat participen persones externes al centre (docents, voluntaris, altres persones 
contractades o responsables de l’activitat), aquestes estaran obligades a utilitzar mascareta i a 
seguir les mateixes pautes d’higiene de mans, distancia física, neteja, etc,  que les que han de 
complir els professionals del centre. Aquestes persones externes s’han d’abstenir de venir al 
centre si presenten simptomatologia (tos , febre), si son un cas positiu o sospitós de Covid-19, o 
un contacte estret. Hauran de comunicar de forma immediata al centre qualsevol incidència al 
respecte si es produeix durant la prestació del seu servei. 

 
 El que es disposa en aquest protocol serà d’aplicació a les activitats a les aules docents, als tallers 

de formació professional ocupacional i als tallers productius, sense perjudici de les altres mesures 
de seguretat que siguin exigibles d’acord amb els protocols específics de dites activitats establerts 
per l’organisme competent o responsable de l’activitat. 

 

P5. Protocol d’ingressos i trasllats entre centres  
 

El protocol a seguir continuarà essent l’establert als apartats 4 i 6 de les Normes d’actuació davant la 
pandèmia provocada pel coronavirus (sars-cov-2) d’aplicació als centres educatius de justícia juvenil 
dependents de la direcció general d’execució penal a la comunitat i de justícia juvenil (DGEPCJJ) de la 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV), de 18 de març d 2020. 
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P6.Protocol d’atenció presencial a famílies dels menors i joves 
 

EL protocol a seguir serà el següent: 
 

 Tant el/s professional/s com el/s familiar/s hauran de portar la mascareta posada. Si algun/s del/s 
familiar/s no porta, ò està deteriorada,  el centre li proporcionarà una. 
 

 El nombre màxim de familiars atesos alhora serà de 2, i el nombre màxim de persones en la reunió 
(entre professionals i familiars) serà de 4, sense superar en cap cas 1/3 de la capacitat màxima de 
la sala. 
 

 Caldrà assegurar que durant l’atenció, la persona atesa i el professional guarden sempre la 
distància de seguretat mínima d’un metre i mig; si la sala no ho permet, caldrà reduir el nombre 
d’assistents per sota 4. 
 

 Abans de l’inici de la visita s’indicarà els visitants que es rentin les mans amb aigua i sabó o amb 
solució de gel hidroalcohòlic. També ho faran els professionals.  
 

 Al finalitzar la visita es netejarà la sala abans de ser utilitzada de nou 
 

 No es permetrà l’entrada al centre de persones que presentin febre, tos o altra simptomatologia 
respiratòria. Es podrà demanar al visitant la necessitat de prendre’s la temperatura com a requisit 
previ per a l’entrevista. Es considera febre alta que impedirà l’entrevist la superior a 37.50º.2 En 
aquest cas es programarà una nova visita quan la persona pugui. 

 

P7.Protocol de reunions entre professionals del centre, o entre professionals del 
centre i altres professionals externs o voluntaris. 

 

 Tots els professionals hauran de portar la mascareta posada durant tota la reunió. 
 

 La sala de la reunió haurà de permetre garantir la distància mínima de seguretat d’un metre i mig 
entre els assistents, i els assistents no superaran 1/3 de la capacitat màxima de la sala. 
 

 Abans de l’inici de la reunió els assistents es rentaran les mans amb aigua i sabó o amb solució de 
gel hidroalcohòlic.  
 

 Al finalitzar la reunió es netejarà la sala abans de ser utilitzada de nou 
 

 L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. ha de ser preferiblement individual. 
En cas contrari caldrà descontaminar-los després de cada ús.  
 

 No es permetrà l’entrada al centre ni a l’assistència a la reunió de professionals que presentin 
febre, tos o altra simptomatologia respiratòria,  o que siguin casos positius o sospitosos de Covid 
19 o contactes estrets.  
 

 
 

                                                      
2D’acord amb les indicacions dels serveis sanitaris. 
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P8. Protocol d’entrada i sortida esglaonada dels professionals dels centres. 

 

Es mantindrà el sistema d’entrada i sortida esglaonada dels professionals que preveu el punt 6 del 
document sobre “Els criteris comuns per elaborar la proposta reorganitzativa de cada centre 
durant la vigència de la crisi sanitària pel coronavirus covid-19, de 3 d’abril de 2020”. 
 

P9.Protocol de l’ús de mascaretes. 
 

 Pels professionals del centre: Es mantindrà l’obligació de l’ús dins del centre d’acord amb el que 

es va preveure a la instrucció de 3 d’abril de 2020. 
 

 Pels menors i joves: Serà obligatori l’ús de mascaretes pels menors i joves en tots els supòsits 
en que està previst expressament en les “Normes d’actuació davant la pandèmia provocada pel 
coronavirus (sars-cov-2) d’aplicació als centres educatius de justícia juvenil dependents de la 
direcció general d’execució penal a la comunitat i de justícia juvenil (DGEPCJJ) de la Secretaria de 
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV)”, de 18 de març de 2020. 

 
També serà obligatori en els casos previstos expressament en aquest Pla d’acció. 

 
També serà obligatori en els casos que la DGEPCJJ pugui determinar en la fase de 
desconfinament 
 

 Pels comunicants, visitants i professionals externs: Serà obligatori l’ús de mascaretes per part 

de comunicants, visitants i professionals externs en tots els supòsits previstos expressament en 
aquest Pla d’acció.  

 

P10.Protocol d’higiene i neteja de les instal·lacions 
 

Es faran servir els protocols generals establerts pels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i pel 
PROCICAT sobre la matèria. 

 

P11.Protocol per a la detecció i l’aïllament de casos sospitosos, casos positius i 
contactes estrets de menors i joves interns  

 
Es faran servir les “Normes d’actuació davant la pandèmia provocada pel coronavirus (sars-cov-2) 
d’aplicació als centres educatius de justícia juvenil dependents de la direcció general d’execució 
penal a la comunitat i de justícia juvenil (DGEPCJJ) de la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV)”, de 18 de març de 2020. En concret, per a la 

detecció i l’aïllament de casos sospitosos, positius i contactes estrets  de menors es farà servir:  
 
a. En casos de nous ingressos, el protocol previst a l’apartat 4 . 
b. En casos de menors i joves internats, el protocol previst a l’apartat 14. Per a  l’aïllament de 

casos positius de menors i joves interns als centres s’utilitzarà la Unitat de l’Alzina, un cop entri 
en funcionament, d’acord amb el protocol de derivació de casos a aquesta unitat aprovat pel 
Departament de Salut (Programa de salut Penitenciaria). 
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P12. Protocol de confinament d’una unitat es cas de detecció d’un cas positiu de 
Covid en un menor o jove  

 

 En el cas que sigui diagnosticat un menor o jove com a cas positiu de Covid-19, la unitat del 
noi/a haurà de ser confinada temporalment. Normalment el temps de confinament és de 14 
dies, sense perjudici del que puguin establir els sanitaris.  

 Si el centre només té una unitat, tot el centre passa a la situació de confinament.  

 Si el centre té més d’una unitat, és la unitat afectada  la que queda confinada. 
 

En aquest cas el procediment d’actuació és el següent: 

 L’intern positiu és traslladat de la unitat o del centre al lloc que determinin els 
serveis sanitaris (hospital o a la unitat Covid  de l’Alzina) 

 Els interns que siguin “contactes estrets” del  cas positiu, poden ser aïllats en 
habitació individual d’acord amb les indicacions dels serveis sanitaris.  

 La resta de menors i joves  de la unitat afectada  (que no siguin contactes estrets) 
passen a estar confinats. Si el centre només té una unitat, poden fer les activitats 
normals dins del centre o en el pati i zones comunes. Si el centre té més d’una 
unitat, poden fer la vida normal dins de la unitat, però no poden utilitzar les zones 
comunes del centre ni el pati comunitari. No obstant,  el centre podrà sectoritzar 
una zona concreta del pati o de l’espai obert comú del centre per a ús exclusiu 
dels confinats, quan en el pati o espai obert no n’hi hagi cap menor d’altres unitats, 
si es garanteixi que aquella zona no l’utilitzaran els altres menors i es objecte de  
neteja periòdica conforme als protocols vigents.  

 En un mòdul o centre confinat no pot ser ingressat  cap menor o jove, ni pot ser 
traslladat cap menor o jove d’un mòdul o centre confinat cap a d’altres unitats o 
centres mentre no finalitzi el temps de confinament. 

 

 Els serveis sanitaris del centre faran un seguiment i vigilància de simptomatologia de manera 
més freqüent per detectar de manera ràpida l’aparició de símptomes associats a la malaltia.  

 

 Els interns d’un mòdul confinat  han de portar mascareta quan es trobin fora de la seva 
habitació ( excepte al menjador durant la realització dels àpats) 
 

 Un cop els sanitaris determinin que no cal seguir el confinament, la unitat o el centre passa a 
la situació normal anterior al confinament.. 

 

 

P13. Protocol per a la detecció de casos sospitosos, casos positius i contactes 
estrets de professionals  

 
Es faran servir les “Normes d’actuació davant la pandèmia provocada pel coronavirus (sars-cov-2) 
d’aplicació als centres educatius de justícia juvenil dependents de la direcció general d’execució 
penal a la comunitat i de justícia juvenil (DGEPCJJ) de la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV)”, de 18 de març de 2020. En concret, per a la 

detecció de casos sospitosos, positius i contactes estrets de professionals es farà servir el protocol 
previst a l’apartat 2 
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Per a la detecció i l’estudi de contactes estrets de professionals s’utilitzarà el Protocol del Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals.  
 

P14. Protocol de comunicació d’incidències de casos Covid-19 de menors i de 
professionals 

 
Es faran servir les “Normes d’actuació davant la pandèmia provocada pel coronavirus (sars-cov-2) 
d’aplicació als centres educatius de justícia juvenil dependents de la direcció general d’execució 
penal a la comunitat i de justícia juvenil (DGEPCJJ) de la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV)”, de 18 de març de 2020. En concret, es farà servir el 

protocol de comunicació d’incidències previst a l’apartat 2 
 
 

8. Calendari de la fase de desconfinament gradual 

Segons el Pla estratègic del PROCICAT del  Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i 
nova normalitat, ens trobem davant d’un context de transició integrat per tres fases que permeten 

reorientar la resposta del sistema de salut, passant de concentrar els esforços en l’atenció a malalts greus 
i crítics per la COVID19, a prevenir i controlar noves infeccions i recuperar l’assistència habitual.  
 
Aquestes fases son tres: 

1. Fase de Confinament 
2. Fase de Desconfinament gradual 
3. Fase de Nova normalitat 

 
La Fase de confinament. Es la fase en la que han estat  els centres de justícia juvenil des del 18 de març 

de 2020, arran de les mesures de confinament adoptades per evitar la propagació del virus que s’han 
descrit en l’apartat 2, fins a l’11 de maig de 2020  en que s’ha iniciat  la fase de desconfinament gradual. 
 
La Fase de desconfinament gradual. Aquesta s’ha subdividit en quatre fases: F0, F1, F2 i F3. 

Cadascuna d’elles té assignat un període amb una data d’inici i una data de finalització. En cada fase 
estan previstes unes determinades mesures de desconfinament a implantar als centres per normalitzar 
cada activitat que s’ha vist afectada per les mesures de confinament.  
 

FASES I CALENDARI DEL DESCONFINAMENT GRADUAL 
FASES PERÍODE 

F0 11 maig-17 maig 

F1 18 maig-7 juny 

F2 8 juny-28 juny 

F3 29 juny-19 juliol 

 
La Fase de nova normalitat L’assoliment gradual de les mesures permetrà accedir a la fase de nova 

normalitat  En aquesta fase caldrà avaluar quines mesures de desconfinament encarà caldrà  mantenir 
actives i durant que temps.  
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Ara bé, cal fer esmen que tot i que cadascuna de les mesures de desconfinament està assignada a una 

fase temporal concreta per a ser iniciada o mantinguda, el pla de desconfinament gradual es bidireccional 

i en funció de l’evolució de la pandèmia podrà ser necessari aturar el procés gradual d’aplicació de les 

mesures o, fins i tot,  retrocedir de fase. Per això, les dates de les fases s’han de considerar  orientatives i, 

per tant, no inamovibles, ja que en atenció a les circumstàncies globals de l’evolució de la pandèmia a la 

societat, o de l’evolució de la pandèmia a un centre concret,  podrà ser necessari introduir canvis en les 

dates d’inici o de finalització de les fases. 

 

Per la mateixa raó, i pel que fa  a l’ON (als centres als que s’apliquen les mesures de desconfinament), tot 

i que la vocació del pla és que tots els centres puguin entrar en la mateixa fase en la mateix data i passar a 

la següent fase alhora,  la incidència de la malaltia en un centre podria implicar que s’aturi la progressió de 

fase, o que retrocedeixi de fase en relació amb els altres centres. 

 

Per últim, ho anterior també es aplicable al QUIN (als menors als que s’apliquen les mesures de 

desconfinament). En principi es pretén que tots els menors puguin beneficiar-se de les mesures de 

desconfinament que els permet cada fase, però en funció de la situació sanitària individual del menor o de 

la seva família,  o en funció de l’àmbit territorial en el que resideix aquesta,  a uns menors se’ls podran  

aplicar totes les mesures de la fase i, en canvi,  a d’altres menors no serà possible aplicar-les totes o 

algunes d’elles.  

 
En el quadre següent s’ordenen les mesures de desconfinament segons la subfase en la que es podran 
iniciar (llevat que ja estiguin iniciades). 
 
 

9. Indicadors d’implantació  
Cada centre de justícia juvenil aportarà a la DGEPCJJ, de cada període temporal de cada fase, al finalitzar 
la mateixa, les dades dels indicadors següents: 
 

a) Nombre de menors diferents atesos pel centre en el període de la fase. 
 
b) Nombre de visites per locutori/menors diferents 
c) Nombre de visites en sales/menors diferents 
d) Nombre de visites íntimes/menors diferents 
 
e) Nombre de sortides de règim (obert/semiobert) amb acanyament educatiu/menors diferents. 
f) Nombre de sortides de regim (obert/semiobert) en autogovern/menors diferents 
g) Nombre de permisos ordinaris (art. 45) /menors diferents. 
h) Nombre de permisos de cap de setmana (art.46) /menors diferents 
i) Nombre de permisos extraordinaris (art.47)/ menors diferents 
j) Nombre de sortides programades(art. 48) amb acompanyament /menors diferents 
k) Nombre de sortides programades(art. 48) en autogovern /menors diferents 
l) Nombre de sortides a tractaments ambulatoris /menors diferents 
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10. Indicadors de seguretat per la detecció de problemàtiques  
Cada centre de justícia juvenil aportarà a la DGEPCJJ, de cada període temporal de cada fase, al finalitzar 
la mateixa, les dades dels indicadors següents: 
 

a) Nombre de menors casos positius de Covid-19 nous durant el període de la fase. 
b) Nombre de menors casos sospitosos de Covid-19 nous durant el període de la fase. 
c) Nombre de menors casos contactes estrets nous durant el període de la fase. 
 
d) Nombre de professionals casos positius de Covid-19 nous durant el període de la fase. 
e) Nombre de professionals casos sospitosos de Covid-19 nous durant el període de la fase. 
f) Nombre de professionals casos contactes estrets nous durant el període de la fase. 

 

Pel que fa a la Unitat d’aïllament de casos Covid-19 de l’Alzina, s’aportaran de cada període temporal de 
cada fase, al finalitzar la mateixa, les dades següents: 
 

a. Nombre d’ingressos derivats a la Unitat. 
b. Nombre de desinternaments (alta mèdica ) a la Unitat. 
c. Nombre de derivacions a centres hospitalaris. 

 

 
 

11. Annex:  
Annex 1: Quadre resum de les mesures de confinament adoptades, de les mesures de 
desconfinament proposades, del nivell de risc, de la fase d’implantació, dels centres i dels 
destinataris 
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Annex 1: Quadre de les mesures de confinament adoptades i les mesures de desconfinament proposades en cada fase 
d’implementació 

 

Mesures de confinament adoptades  
Mesures de desconfinament de la 
 FASE 0: (11 de maig a 17 de maig) 

Activitat 
Mesura de confinament  

adoptada 
Mesura de desconfinament  

proposada 
Nivell de  

Risc  
Quan s'aplica 

(fase) 

On s'aplica 
la mesura 
(Centres) 

A Qui  
s'aplica la 

mesura  

Comunicacions 
Telefòniques 

a) S'han incrementat fins a 20 setmanals 
de fins a 8 minuts de durada. 
b)S’incrementa el nombre de trucades 
gratuïtes a càrrec del cupó disponible als 
centres. c)Es faciliten al màxim 
(augmentant les franges horàries)  les 
trucades dels familiars cap els menors i 
joves. 

Mantenir la mesura d'augment de comunicacions 
telefòniques fins al final de la fase de desconfinament 

gradual 
Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
 menors 

Videotrucades 

Es permet que els interns puguin fer  
Vídeo-trucades gratuïtes  mitjançant 

mòbils del centre amb un nombre mínim 
de 4 setmanals 

Mantenir la mesura de videotrucades fins al final de la fase 
de desconfinament gradual i avaluar la seva continuïtat de 

futur.  
Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
 menors 

Comunicacions 
presencials amb 

advocats 

No tenen cap tipus de restricció. Es 
poden fer per videoconferència. També 

es poden fer presencialment, 
preferentment per locutoris. En defecte 

de locutoris es fan  en sales de visita 
mantenint la distància de seguretat. 

Mantenir comunicacions presencials amb l'advocat amb 
protocol de visites (P1) 

Moderat F0 
Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Comunicacions 
presencials amb 

jutges, fiscals, Síndic, 
Defensor i altres 

No tenen cap tipus de restricció. Si es fan 
en sales de visita cal mantenir la 

distància de seguretat. 

Mantenir comunicacions presencials amb jutges, fiscals, 
Síndic, Defensor i altres amb protocol de visites (P1) 

Moderat F0 
Tots els 
centres 

Tots els  
menors 
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autoritats 

Comunicacions 
presencials amb 

religiosos 

No tenen cap tipus de restricció. Si es fan 
en sales de visita cal mantenir la 

distància de seguretat. 

Mantenir comunicacions presencials amb religiosos amb 
protocol de visites (P1) Moderat F0 

Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Permisos 
extraordinaris  

(art. 47) 

Permesos en cas de mort, malaltia greu 
d’un familiar, etc., però pel temps mínim 

imprescindible. 
Mantenir amb protocol de sortides (P2) Alt F0 Tots els 

centres 
Menors que 
tinguin dret 

Activitats grupals 
entre interns de la 

mateixa unitat 

a)Es poden fer però amb condició de no 
ajuntar en l’activitat interns de diferents 

unitats. b)S’ha reduït el nombre 
d’activitats. c) Es limita el numero 

d’interns per activitat a 10, mantenint la 
distancia de seguretat de 2 metres, 

excepte pels àpats i l’activitat de lleure i 
temps lliure al menjador i sala d’estar de 

la pròpia unitat. 

Mantenir la mesura amb protocol d'activitats grupals entre 
menors de la mateixa unitat (P4) 

Baix F0 
Tots els 
centres 

Menors  
mateixa unitat 

Activitat esportiva 
entre menors mateixa 

unitat 

L’activitat física s’ha de realitzar 
prioritàriament en espais oberts. Les 
activitats esportives en espais tancats 

com gimnasos i instal·lacions cobertes es 
reserven pel cas que no es puguin 

realitzar a l’exterior per raons 
climatològiques 

Mantenir amb protocol d'activitats grupals entre menors de 
la mateixa unitat (P4) Baix F0 

Centres amb 
instal·lacions 

esportives 

Tots els 
 menors 

Activitats d’atenció 
individualitzada i 

tutories 

L’atenció individualitzada habitual dels 
professionals als menors i joves, i les 

tutories, es mantenen, sense perjudici de 
guardar la distància de seguretat i la 

resta de mesures preventives 
recomanades per l’autoritat sanitària. 

Mantenir amb protocol d'activitats grupals entre menors de 
la mateixa unitat (P4). 

Baix F0 
Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Assistència a 
programes 

S’ha vist afectada la realització de 
determinats programes grupals 

Mantenir amb protocol d'activitats grupals entre menors de 
la mateixa unitat (P4). 

Baix F0 
Tots els 
centres 

Tots els  
menors 
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Incentius 
econòmics/televisió 

a) S’ha incrementat l’incentiu econòmic 
de cada franja del sistema motivacional. 
b) S’han instal·lat aparells de televisió en 
zones comuns que no en tenien, i també 

en algunes habitacions reservades  a 
l’aïllament de casos sospitosos o 

confirmats. 

Mantenir sistema incentius/televisió fins al final de la fase 
de desconfinament gradual  Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Ingressos al peculi del 
menor 

No es poden fer presencialment al 
centre, cal fer-los per transferència 

bancaria o per gir postal. 

Mantenir el protocol ingressos al peculi per transferència i 
gir postal fins al final de la fase de desconfinament gradual. Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
 menors 

Informació als interns 
i famílies  

S’han realitzat notes informatives 
dirigides als interns i procediment 

d’informació dirigit a famílies 

Mantenir protocol d'informació fins al final de la fase de 
desconfinament gradual Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
 menors 

Entrada i Sortida 
esglaonada i 
transmissió 

d’informació 

a) S’ha establert  la sortida i l’entrada 
esglaonada dels professionals, dintre 

d’una franja horària, per evitar 
aglomeracions. b) La transmissió 

d’informació entre professionals de 
diferents torns, si es fa presencialment, 

es obligatori mantenir la distància de 
seguretat i un numero no superior a 4 

persones.  

Mantenir el protocol d'entrada i sortida fins a finalitzar la 
fase de desconfinament gradual (P8) 

Baix F0 
Tots els 
centres 

Tots els 
professionals 

Cobertura de baixes 

a) S’han contractat educadors de reforç a 
cada centre. b)Ampliació de la Borsa de 
substituts  c) Increment de substitucions 
per a la cobertura de baixes IT personal 

Mantenir el reforços d'educadors d'acord amb les  
necessitats reals fins a finalitzar la fase de desconfinament 

gradual 
Cap risc F0 Tots els 

centres 
Educadors de 

reforç 

Equip d’educadors 

Els educadors cobreixen 4 torns (matí, 
tarda, nit i cap de setmana). Sempre que 

els membres de cada torn, un cop 
descomptades les baixes i absències 

autoritzades, cobreixen el mínim 
presencial d’educadors del torn establert 

per a cada centre, l’excés d’educadors 
per sobre del mínim lliuren aquell dia 
seguint una roda per ordre de llista.  

Augmentar la presencialitat de l'Equip d'educadors abans  
de finalitzar la fase de desconfinament gradual Moderat F0 

Tots els 
centres 

Equip 
d’educadors 
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Vacances i dies lliures 
Han estat suspeses  per a tot el personal 
des del 18 de març de 2020  fins el dia 30 

d’abril. Ara ja es possible demanar-los  

Activar gaudiment de vacances i dies personals d'acord nova 
instrucció 

Cap risc F0 Tots els 
centres 

Tots els 
professionals 

Informació a 
professionals 

Les direccions dels centres són 
informades setmanalment i informen 
periòdicament als seus professionals 

sobre l’estat de la situació  

Mantenir les reunions periòdiques setmanals amb les 
direccions dels centres  fins a finalitzar la fase de 

desconfinament gradual 
Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
professionals 

Teletreball 

Només poden fer teletreball alguns 
membres dels equips directius i equips 

administratius. La resta de professionals 
no poden teletreballar per falta 

d’ordinadors portàtils i llicencies VPN. 

Augmentar el teletreball en determinades tasques d'acord 
amb la disponibilitat de mitjans. 

Cap risc F0 
Tots els 
centres 

Professionals 
autoritzats a 
teletreballar. 

Informació a Sindicats Reunió setmanal  amb les OOSS pel 
seguiment de la situació dels centres.  

Mantenir les reunions periòdiques d'informació a les 
organitzacions sindicals fins a finalitzar la fase de 

desconfinament gradual 
Cap risc F0 Tots els 

centres 
Organitzacions 

sindicals 

Reunions de l'Equip 
Directiu per 

videoconferència 

S’han reduït en molts centres i no es 
manté la periodicitat habitual. 

Normalitzar la freqüència de les  reunions de tot l'equip de 
direcció entre el que estiguin presents i els que no estiguin 
al centre, utilitzant la videoconferència (WEBEX, TEAMS) 

Cap risc F0 
Tots els 
centres 

Equip directiu 

Utilitzar mascaretes 
pels professionals 

a. Tots els professionals han d’utilitzar de 
forma obligatòria mascareta dins dels 

centres. b. Els professionals han 
d’utilitzar EPI quan interaccionin amb 

menors i joves sospitosos o confirmats 
de Covid-19, segons el protocol 

establert. 

Mantenir l'ús de la mascareta pels professionals fins a la 
finalització de la fase de desconfinament gradual i avaluar la 

seva necessitat posterior (P9) 
Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
professionals 
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Utilitzar mascaretes 
pels visitants i 
comunicants 

No es obligatòria ja que no hi ha visites ni 
comunicacions.  

Mantenir l'ús de la mascareta pels visitants, en els supòsits 
previstos, fins a la finalització de la fase de desconfinament 

gradual, i avaluar la seva necessitat posterior (P9). 
Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Visitants i 
comunicants 

Utilitzar mascaretes 
per  menors i joves 

interns 

No es obligatòria la mascareta, llevat en 
determinats supòsits mèdics.  

Mantenir l'ús de la mascareta pels menors i joves interns, 
en els supòsits previstos, fins a la finalització de la fase de 

desconfinament gradual, i avaluar la seva necessitat 
posterior (P9). 

Cap risc F0 
Tots els 
centres 

Els menors i 
joves obligats 

Normes d’higiene i 
prevenció,  pels 

menors i joves i pels 
professionals 

a. Tots els centres han de seguir unes 
mesures preventives generals  d’higiene , 
de rentat de mans freqüent, de distancia 

de seguretat, etc. b. S’han distribuït 
punts de gel hidroalcohòlic quan no hi ha 

punt d’aigua i sabó. 

Mantenir les mesures d'higiene i prevenció, segons 
protocol, fins a la finalització de la fase de desconfinament 

gradual, i avaluar la seva necessitat posterior. 
Moderat F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
menors 

 i professionals 

Neteja 
S’han activitat nous protocols de neteja, 

desinfecció d’instal·lacions i 
d’equipaments. 

Mantenir  els protocol de neteja durant la fase de 
desconfinament gradual, i avaluar la seva necessitat 

posterior (P10). 
Moderat F0 

Tots els 
centres 

Tots els 
menors 

 i professionals 

Casos sospitosos i 
positius de Covid-19,  

de professionals 

a. Els professionals han de comunicar al 
centre de forma immediata si han estat 

diagnosticats com a cas positiu o sospitós 
de Covid. b. Protocol d’aïllament 

domiciliari en tots els casos sospitosos i 
positius de Covid. c. No es permet l’accés 

al centre de persones o professionals 
que presentin simptomatologia 

compatible amb Covid-19 d. S’ha 
activitat un protocol de contactes estrets 
pels professionals d’acord amb el Servei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

Mantenir el protocol de detecció i aïllament de casos 
sospitosos, positius i casos estrets de professionals fins al 

final de la fase de desconfinament gradual i avaluar la seva 
necessitat posterior (P13). 

Cap risc F0 
Tots els 
centres 

Professionals 
positius i 

sospitosos 
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Casos sospitosos i 
positius de Covid-19,  

de menors 

a. Protocol d’aïllament en tots els casos 
sospitosos i positius. b. Proves en casos 

sospitosos. c. No es disposa 
d’infermeries als centres on poder aïllar 

els casos de sospitosos i positius. d. 
L’aïllament cal fer-ho a les pròpies 

unitats.  

Mantenir el protocol de detecció i aïllament de casos 
sospitosos, positius i casos estrets de menors fins al final de 

la fase de desconfinament gradual i avaluar la seva 
necessitat posterior (P11) i (P12). 

Cap risc F0 
Tots els 
centres 

Menors 
positius 

 i sospitosos 

Seguiment 
d'Incidències Covid-19 

Els centres han de comunicar diàriament 
al Servei d’inspecció els casos sospitosos 
i confirmats de menors i joves interns  i 

de professionals. També els casos 
recuperats. 

Mantenir protocol de comunicació de casos positius, 
sospitosos i casos estrets fins a la finalització de la fase de 

desconfinament gradual (P14). 
Cap risc F0 

Tots els 
centres 

Equip directiu 

Seguiment de la 
incidència de la crisis 
sanitària als centres 
de JJ en el Comitè de 

Crisi   

La directora General, el Cap de Servei de 
Centres i el Cap de RRHH estan integrats 
en el Comitè de Crisis de la SMPRAV per 

fer el seguiment de la incidència de la 
crisi als centres penitenciaris i de justícia 
juvenil i aprovar les mesures necessàries 
Es fan reunions tres cops per setmana de 

forma ordinària, i de forma 
extraordinària quan sigui necessari per 

convocatòria del Secretari. 

Mantenir la participació en el Comitè de crisis de la SMPRAV 
fins a la finalització de la fase de desconfinament gradual 

Cap risc F0 DGEPCJJ DGEPCJJ 

Mesures de confinament adoptades  
Mesures de desconfinament de la 
 FASE 1:(18 de maig a 7 de juny) 

 

Activitat 
Mesura de confinament 

 adoptada 
Mesura de desconfinament 

 proposada 
Nivell de 

Risc  

Quan 
s'aplica 
(fase) 

On 
s'aplica la 

mesura 
(Centres) 

A Qui 
s'aplica la 

mesura  

Recepció de paquets Suspesa Activar la recepció de paquets amb protocol (P3). Baix F1 
Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Visites per locutori Suspeses Activar visites en locutori amb protocol de visites (P1). Moderat F1 
Centres amb 

locutoris 
Tots els  
menors 
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Sortides de 
l’internament en 

règim obert i 
semiobert amb 

acompanyament 
educatiu 

Suspeses Activar amb protocol de sortides (P2). Moderat F1 
Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Sortides programades 
(art.48) amb 

acompanyament 
educatiu 

Suspeses Activar amb protocol de sortides (P2). Moderat F1 
Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Tractaments 
ambulatoris fora del 

centre amb 
acompanyament 

Suspesos Activar amb protocol de sortides (P2). Moderat F1 
Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Atenció presencial a 
les famílies 

a. No hi ha atenció presencial. Es manté 
exclusivament per via  telefònica. b) 

S’han preparat respostes a preguntes 
freqüents i informació complementària 

general a la web del Departament.. 

Activar atenció presencial a famílies  amb protocol  
de visites (P1). 

Moderat F1 
Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Elaboració d’informes 
a termini 

N’hi ha retards en l’emissió d’informes 
als jutjats  per reducció d’efectius 

presencials  

Normalitzar la periodicitat d'emissió dels informes als 
jutjats. 

Cap risc F1 
Tots els 
centres 

Pprofessionals 
que han 

d'elaborar. 

Realització de tutories No es manté la periodicitat habitual per 
disminució d’efectius presencials 

Normalitzar la freqüència de les tutories. Baix F1 Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Reunions Equips 
Multidisciplinaris 

S’han reduït en molts centres i no es 
manté la periodicitat habitual per 

reducció d’efectius presencials 

Normalitzar les reunions dels equips multidisciplinaris 
seguint protocol de reunions (P7). 

Moderat F1 
Tots els 
centres 

Equips 
Multidisciplina

ris 

Reunions presencials 
de l'Equip Directiu 

S’han reduït en molts centres i no es 
manté la periodicitat habitual. 

Realitzar reunions presencials de l'equip de direcció seguint 
protocol reunions (P7). 

Moderat F1 
Tots els 
centres 

Equip directiu 
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Equip directiu 

Sempre que els membres de l’equip 
directiu d’un centre siguin més dos 

persones s’han constituït dos equips que 
s’alternen cada dia al centre. 

Augmentar la presencialitat de l'Equip de direcció abans  de 
finalitzar la fase de desconfinament gradual Moderat F1 

Tots els 
centres Equip directiu 

Mesures de confinament adoptades  
Mesures de desconfinament de la 
 FASE 2: (8 de juny a 28 de juny) 

 

Activitat 
Mesura de confinament  

adoptada 
Mesura de desconfinament 

 proposada 
Nivell de 

Risc  
Quan s'aplica 

(fase) 

On s'aplica 
la mesura 
(Centres) 

A Qui 
s'aplica la 
mesura) 

Treball fora del centre Suspès Activar amb protocol de sortides (P2). Alt F2 
Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Visites en sales Suspeses Activar visites en sala amb protocol de visites (P1). Alt F2 
Centres amb 

sales de 
visita 

Tots els  
menors 

Visites 
familiars/convivència 

Suspeses Activar visites familiars/ convivència amb protocol  
de visites (P1) 

Alt F2 
Centres amb 

sales de 
visita 

Tots els  
menors 

Activitats grupals 
amb voluntaris 

Suspeses 
Activar amb protocol de visites i protocol d'activitats 

grupals de la mateixa unitat (P4). 
Moderat F2 

Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Altre personal del 
centre. 

Només treballa el 50% de la plantilla 
cada dia, la resta lliura. 

Augmentar la presencialitat de la resta del personal abans  
de finalitzar la fase de desconfinament gradual Moderat F2 

Tots els 
centres 

Altre personal 
del centre. 
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Personal de servei 
(bugaderia, cuina, 

neteja) 

Només treballa el 80% de la plantilla 
cada dia, la resta lliura. 

Augmentar la presencialitat del personal de servei abans de 
finalitzar la fase de desconfinament gradual 

Moderat F2 
Tots els 
centres 

Personal de 
servei 

(bugaderia, 
cuina, neteja) 

Equip administratiu 

Sempre que els membres de l’equip 
administratiu del centre siguin més dos 

s’han constituït dos equips que 
s’alternen cada dia al centre. 

Augmentar la presencialitat de l'Equip administratiu abans  
de finalitzar la fase de desconfinament gradual Moderat F2 

Tots els 
centres 

Equip 
administratiu 

Equip tècnic 

Sempre que els membres de l’equip 
tècnic del centre siguin més dos s’han 

constituït dos equips que s’alternen cada 
dia al centre 

 

Augmentar la presencialitat de l'Equip tècnic abans  de 
finalitzar la fase de desconfinament gradual 

Moderat F2 
Tots els 
centres 

Equip tècnic 
 
 

Mesures de confinament adoptades  
Mesures de desconfinament de la  
FASE 3 : (29 de juny a 19 de juliol) 

Activitat Mesura de confinament  
adoptada 

Mesura de desconfinament 
 proposada 

Nivell de 
Risc  

Quan s'aplica 
(fase) 

On s'aplica la 
mesura 

(Centres) 

A Qui s'aplica 
la mesura) 

Sortides de 
l’internament en 

règim obert i 
semiobert en 
autogovern 

Suspeses Activar amb protocol de sortides (P2) Alt F3 
Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Sortides programades 
(art.48) en 

autogovern 
Suspeses Activar amb protocol de sortides (P2) Alt F3 

Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Visites íntimes Suspeses Activar visites intimes amb protocol de visites (P2) Alt F3 
Centres amb 

sales de 
visita 

Tots els  
menors 

Tractaments 
ambulatoris fora del 
centre en autogovern 

Suspesos Activar amb protocol de sortides (P2) Alt F3 
Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Permisos ordinaris 
(art.45) 

Suspesos Activar amb protocol de sortides (P2) Alt F3 Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 
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Permisos de cap de 
setmana (art.46) 

Suspesos Activar amb protocol de sortides (P2) Alt F3 
Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 

Activitat esportiva 
entre menors de 
diferents unitats 

Suspesa 
Activar pràctica esportiva amb protocol d'activitats grupals 

entre menors  de diferents unitats (P4) 
Alt F3 

Centres amb 
instal·lacions 

esportives 

Tots els  
menors 

Activitats grupals 
entre interns de 
diferents unitats 

Suspeses 
Activar amb protocol d'activitats grupals entre menors de 

diferents unitats (P4)  
Alt F3 

Centres amb 
més d'una 

unitat 

Menors  
diferents 
unitats 

Canvis de menors  
entre unitats del 

mateix centre 

a) No es pot canviar el menor d’un unitat 
a l’altra del mateix centre fins que no 

hagi transcorregut un mínim de 14 dies 
des de l’ingrés,  o des del reingrés de la 
última sortida. b) No es pot traslladar 

d’unitat a interns sospitosos de Covid-19 
ni a malalts de Covid, ni a contactes en 

estudi. c) No es permeten els 
desplaçaments dins del centre  que 

impliquin contacte entre menors i joves 
de diferents unitats . 

Activar canvis de menors entre diferents unitats segons 
protocol 

Alt F3 
Centres amb 

més d'una 
unitat 

Menors de 
diferents 
unitats 

Procediment 
d’ingressos nous 

a) Tots els ingressos nous de nois es fan a 
través del Centre Can Llupià de 

Barcelona. Als centres Montilivi i El 
Segre, provisionalment, no es fan 

ingressos nous procedents de llibertat. 
Les noies ingressen al centre Els Til·lers. 
b) El procediment d’ingrés incorpora un 
protocol per a detectar casos sospitosos 
i, en cas de detecció, són aïllats. c) Cap 

dels centres anteriors disposa d’un 
mòdul específic on puguin estar en 

aïllament preventiu els nous ingressos 
durant 14 dies.  

Mantenir el protocol d'ingressos  fins al final de la fase de 
desconfinament gradual Alt F3 

Centre can 
Llupià i 
Til·lers 

Tots els  
menors 
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Trasllats intercentres 

a) No es poden traslladar els menors 
d’un centre a un altre  fins que no hagin 
transcorregut en el centre d’origen un 
mínim de 14 dies des de l’ingrés, o des 

del reingrés de la últim sortida. b) No es 
pot traslladar de centre a interns 

sospitosos de Covid-19 ni a malalts, ni a 
contactes en estudi. 

Mantenir el protocol de trasllats fins al final de la fase de 
desconfinament gradual 

Alt F3 Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Escorcolls 

a) Els escorcolls dels menors i joves es 
realitzaran, principalment, amb mitjans 
electrònics (raquetes, arcs...).   b) En cas 
de resultar imprescindible la realització 
d’escorcolls que obliguin a romandre a 

una distància menor de 2 metres els 
professionals han de protegir-se 

mitjançant mascaretes quirúrgiques i 
guants d’un sol ús. c) Si es tracta 

d’escorcoll a un intern sospitós, en 
investigació o malalt afectat pel COVID-
19, el professional ha d’estar protegit 

amb l’equip complert: mascareta FPP2, 
ulleres, guants d’un sol us, bata. 

Mantenir el protocol d'escorcolls fins al final de la fase de 
desconfinament gradual Alt F3 

Tots els 
centres 

Tots els  
menors 

Menjadors de 
professionals 

Tancats 
Activar la reobertura durant la fase de desconfinament 

gradual, amb un protocol 
 

Alt F3 
Centres amb 
menjadors 

Tots els 
professionals 

Mesures de confinament adoptades  
Mesures de desconfinament amb  

DATA D’INICI CONDICIONADA per altres organismes 
 

Activitat 
Mesura de confinament  

adoptada 
Mesura de desconfinament 

 proposada 
Nivell de 

Risc  
Quan s'aplica 

(fase) 

On s'aplica 
la mesura 
(Centres) 

A Qui 
s'aplica la 

mesura  
Formació fora del 

centre 
Suspesa Activar amb protocol de sortides (P2) Alt 

Data 
condicionada 

Tots els 
centres 

Menors que 
tinguin dret 
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Tallers productius 
(CIRE) 

S’han mantingut als centres que en 
disposen. 

Mantenir amb els protocols d'activitats grupals dels centres 
i els específics dels tallers del CIRE (P4) 

Moderat Data 
condicionada 

Centres amb 
tallers 

productius 

Menors amb 
contracte  

Activitat escolar Suspesa. El departament d’Ensenyament 
ha retirat els docents. 

Activar quan ho determini el Departament d'Ensenyament 
atenen al protocol d'activitats grupals dels centres i els 

protocols del Departament d'educació (P4) 
Moderat Data 

condicionada 

Centres amb 
unitts 

docents 

Tots els  
menors 

Activitat als tallers de 
formació 

ocupacional(CIRE) 

Suspeses. El CIRE ha retirat els monitors 
de Formació Ocupacional. 

Activar quan ho determini el Departament de Justícia 
atenen al protocol d'activitats grupals dels centres i els 

propis protocols del CIRE (P4) 
Moderat 

Data 
condicionada 

Centres amb 
tallers FPO 

Tots els  
menors 

Formació de 
professionals 

La presencial suspesa. Es manté la 
formació On Line.  

Activar la formació presencial  d'acord amb els  protocols 
CEJFE i EAPC i les dates establertes en aquests. Moderat 

Data 
condicionada 

Tots els 
centres 

Tots els 
professionals 

Atenció del personal 
de salut mental 

El servei de l’atenció de l’ESMIA de Sant 
Joan de Deu a la Salut mental i 
addiccions s’ha vist  disminuït : Les 
coordinacions i visites es fan 
telefònicament, i les presencials s’han 
reduït a les urgents i imprescindibles. 
Només es fa atenció un dia a la setmana. 
Les visites es fan per  locutori. Les visites 
del psicòleg s’han suspès .Le visites del 
metge de seguiment de 
drogodependències també s’han suspès. 
L'atenció per videoconferència s’està 
realitzant a Llupià i Alzina: per casos nous 
o per casos que necessiten una atenció 
especial. 
Les franges horàries  d’atenció s’han 
reduït  i generalment es fa via telèfon. 

Normalitzar la prestació sanitària presencial de l'ESMIA 
d'acord amb els  protocols del Departament de Salut 

Moderat 
Data 

condicionada 

Centres amb 
personal 
sanitari 

Personal  
sanitari de 

 salut mental 

Atenció del personal 
sanitari 

Per regla general s’ha mantingut sense 
alteracions 

Normalitzar la prestació sanitària presencial del metges 
d'acord amb els protocols del Departament de Salut Moderat 

Data 
condicionada 

Centres amb 
personal 
sanitari 

Personal  
sanitari 

 


