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Directriu general d’actuació 4/2020, de 19 de juny, per la qual es deroguen les 
directrius i instruccions dictades per la Direcció general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència en aplicació de l’estat d’alarma derivat de la pandèmia Covid-19 
 
 
I.- Objecte 
 
L’objecte d’aquesta directriu és derogar les directrius, instruccions i altres criteris establerts 
per la Direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en aplicació de l’estat d’alarma 
derivat de la pandèmia Covid-19. 
 
II. Àmbit d’aplicació 
 
La directriu es aplicable en tot l’àmbit orgànic i funcional competència de la Direcció general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat, d’acord amb el que preveuen 
l’article 22 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, l’article 7.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i l’article 143.1 del  Decret 289/2016, de 30 
d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
III. Derogació de directrius i instruccions derivades de l’estat d’alarma 
 
1.- L’article 1 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 preveu que la sisena i darrera pròrroga de l’estat d’alarma fineixi a les 0.00 hores del dia 
21 de juny de 2020. 
 
2.- L’article 5 del mateix Decret també prescriu que “la superación de todas las fases 
previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
reunión de 28 de abril de 2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de 
la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades 
territoriales”. 
 
D’acord amb allò anterior, i en la mesura que hi estaven vinculades, totes les fases de 
l’anomenada “transició cap a una nova normalitat””, de la 0 a la 3, independentment de la 
situació en que estigui cada territori el dia 21, finalitzen i queden sense efecte amb la pèrdua 
de vigència de l’estat d’alarma. 
 
Les disposicions finals de les Ordres estatals que les venien regulant (SND/399/2020, 
Disposició final 6ª; SND/414/2020, Disposició Final 5ª, SND/458/2020, Disposició final 5ª) 
així ho preveien expressament: “La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 
horas del día 1 de junio de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del 
estado de alarma y sus posibles prórrogas”. 
 
3.- El Reial Decret esmentat (article 5) també atribueix les Comunitats Autònomes en fase 3 
la potestat de decidir la seva finalització i deixar sense efecte, en conseqüència, les mesures 
derivades de l’estat d’alarma 
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En exercici d’aquesta potestat, el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 
l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori 
de Catalunya (DOGC núm. 8158 (19/06/2020)) ha acordat que “queden sense efecte a 
Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma” 
 
Igualment, l’article 1 del mateix Decret acorda “determinar, amb efectes des de les 00.00 
hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de 
les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-
19 per a tot el territori de Catalunya”. 
 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docum
entId=875723&language=ca_ES 
 
4.- En conseqüència, i en la mesura que van ser dictades a l’empara de l’estat d’alarma, es 
procedent derogar les instruccions i directrius següents, i les notes d’aclariment o 
interpretatives emeses sobre les mateixes: 
 

a) Directriu general d’actuació 2/2020, de 25 d’abril, per la qual es fixen els criteris i les 
recomanacions per organitzar les sortides de passeig dels infants i els adolescents 
sota la protecció de la Generalitat de Catalunya durant la vigència de l’estat d’alarma. 

 
b) Directriu general d’actuació 3/2020, de 13 de maig, per la qual s’estableixen els 

criteris per restablir les visites dels infants i els adolescents sota la protecció de la 
Generalitat de Catalunya amb els seus pares o tutors 

 
c) Instrucció 4/2020, de 15 de març, per la qual es dicten les mesures a adoptar pels 

centres de caràcter residencial de totes les tipologies dependents de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’ Adolescència en relació amb el CV-19 

 
d) Instrucció 5/2020, de 23 de març, per la qual es dicten les mesures per autoritzar per 

raons terapèutiques la sortida dels menors d'edat sota tutela o guarda pública amb 
alteracions conductuals, per evitar els riscos derivats del seu confinament   

 
e) Nota sobre l’autorització de sortida de passeig dels adolescents majors de 14 anys 

sota protecció de la Generalitat de Catalunya, i les sortides per activitat física 
individual, en el marc de les mesures previstes en la normativa estatal sobre l’estat 
d’alarma i la lluita contra la pandèmia de COVID-19, d’1 de maig de 2020 

 
IV. Etapa de la represa 
 
1.- La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2, publicada en el mateix núm. del DOGC, fixa les obligacions 
generals de la ciutadania en el període de represa que comença avui 
 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitx
a&documentId=875707&language=es_ES&newLang=ca_ES 
 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875723&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875723&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=875707&language=es_ES&newLang=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=875707&language=es_ES&newLang=ca_ES
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2.- Mentre no s’aprovin el “els plans sectorials d'activitats que s'han d'elaborar i aprovar 
d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 
d'abril de 2020” (apartat 1.2 de la Resolució SLT/1429/2020), que inclouran un pla sectorial 
específic de “serveis socials”, i sense perjudici de l’elaboració de noves directrius i 
instruccions adaptades a la nova situació, els serveis i els equips del sistema de protecció 
de la infància i l’adolescència de Catalunya han de tenir en compte els criteris següents: 
 

1.- Normativa. Les directrius, protocols, instruccions i altres criteris sobre l’exercici de 
la funció de protecció dels infants i els adolescents de Catalunya, i el suport a les 
persones tutelades i extutelades, i les resolucions administratives dictades en el marc 
dels expedients administratius corresponents (informatius, risc, desemparament, 
guarda, tutela i assistencial) recuperen la seva plena vigència, sense les limitacions 
imposades en el seu moment en aplicació de la normativa general dictada durant 
l’estat d’alarma. 
 
No obstant, la seva aplicació ha de tenir en compte el compliment de les mesures de 
“represa” dictades en cada moment per les autoritats estatals i catalanes, 
particularment, les de prevenció de riscos laborals i salut pública, i més concretament, 
la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, i posteriors . 
 
El compliment de les mesures esmentades queda integrat en la funció ordinària de 
cura de la salut dels infants i els adolescents sota la tutela o guarda de la Generalitat. 
 
2.- Supervisió. La Subdirecció general i els Serveis d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de cada àmbit territorial i, en el seu propi àmbit, l’Àrea de Suport als 
Joves Tutelats i Extutelats, dintre de l’exercici de les seves funcions ordinàries, són els 
encarregats de supervisar i organitzar, si escau, el compliment de les mesures de 
represa de la normalitat, particularment les sanitàries, en compliment del que preveu 
l’apartat 3 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, sense perjudici de les 
competències i les responsabilitats dels ens locals. 
 

-3. Control del compliment de les mesures i règim sancionador 
 
1. Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit 
de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de 
les mesures establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa 
referència l'apartat 1.2 d'aquesta Resolució. Vetllaran especialment pel compliment de 
les mesures adreçades a evitar les aglomeracions i garantir les distàncies mínimes de 
seguretat i l'ús de mascareta. 
 
2. La coordinació del compliment d'aquestes mesures es farà a través dels òrgans 
previstos al Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc. 
 
3. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució i en els plans 
sectorials serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable. 

 
Els serveis territorials poden disposar del suport necessari dels òrgans directius 
centrals o territorials corresponents. 
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3.- Funcions de guarda. Les persones en qui ha estat delegada la guarda de l’infant o 
l’adolescent sota protecció de la Generalitat són les encarregades del compliment de 
les mesures de nova normalitat, particularment les sanitàries, dintre de l’exercici 
ordinari de les funcions de guarda, sense perjudici de la supervisió corresponent 
 
4.- Els dubtes d’interpretació derivats d’aquesta directriu han de ser resolts per la 
persona titular de Direcció general, amb el suport de Subdirecció general i Servei de 
Suport Jurídic. 

 
V. Entrada en vigor 
 
Aquesta directriu entrarà en vigor el 19 de juny de 2020 
 
Barcelona, en la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
Ester Sara Cabanes i Vall 
Directora General d’atenció a la Infància i l’Adolescència 
(nomenada per Decret 233/2018, de 30 d’octubre 
publicat al DOGC núm. 7739, de 2 de novembre de 2018) 
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