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Presentació 

Els equipaments i serveis juvenils1 són espais d’oportunitat per a l’empoderament i la 

participació del jovent, així com d’aprenentatge de competències, valors i habilitats de 

vida. Són espais de generació de vincle i treball socioeducatiu, que afavoreixen que la 

gent jove, també la que té menys oportunitats, pugui construir i desenvolupar la seva 

pròpia identitat i projecte vital. En aquest sentit, els equipaments de proximitat als i les 

joves tenen una importància especial en el context de crisi sanitària, econòmica i social 

actual. Els i les professionals de joventut d’aquests serveis donen resposta de manera 

específica a les necessitats de les persones joves, que són un dels col·lectius més 

afectats per aquesta concatenació de crisis (vegeu l’informe Joventut, COVID-19 i 

desigualtats),2 i alhora afronten el repte d’adaptar-se a nous criteris de seguretat i 

protecció. 

Segons expressen els i les professionals de les polítiques de joventut del territori 

(vegeu els informes sobre polítiques locals de joventut en confinament),3 durant 

aquest context especialment excepcional els serveis juvenils han tingut dificultats per 

mantenir la relació educativa i donar resposta a les necessitats de les persones joves, 

especialment de determinats col·lectius. Els canals telemàtics s’han desplegat al màxim 

de les possibilitats de cada servei juvenil, però no s’ha pogut resoldre bé la relació 

presencial, que es considera imprescindible per establir el vincle socioeducatiu i els 

processos de socialització.  

Per aquests motius, cal preservar la tasca que els i les professionals de joventut 

realitzen des de la proximitat a les persones joves, ja sigui des dels serveis d’informació 

juvenil, des del foment de la participació i la dinamització juvenil, com des d’altres 

programes de suport a la gent jove. 

Aquest document recull les diferents mesures de prevenció de la pandèmia per COVID-

19 que han de tenir en compte els equipaments i serveis juvenils de Catalunya, amb els 

objectius següents: 

- Facilitar als organismes titulars dels equipaments i serveis juvenils un marc 

regulador específic de l’àmbit que els permeti prestar els serveis i desenvolupar 

l’acció socioeducativa amb les persones joves en condicions de seguretat, tant 

des del punt de vista de les persones joves usuàries, com del personal 

treballador i dels col·laboradors i col·laboradores externs.  

- Garantir l’abordatge de les desigualtats educatives i socials de les persones 

joves en el marc dels serveis juvenils, especialment les que es deriven del 

                                                      
1 Extret de: Guia Jove/L'equipament juvenil.   
2 Informe Joventut, COVID-19 i desigualtats.  
3 Informes sobre les polítiques locals de joventut en confinament.  

https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Jove/L%27equipament_juvenil#cite_note-4
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/documents/arxiu/JOVENTUT-COVID-19-I-DESIGUALTATS_Part-I.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Les-arees-de-joventut-i-els-serveis-datencio-jove-shan-adaptat-durant-el-confinament-per-la-COVID-19-per-fer-costat-a-les-persones-joves
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context de pandèmia actual, i regular les condicions perquè aquests serveis es 

puguin desplegar durant el curs 2020-2021. 

Aquestes mesures s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que les 

autoritats vagin acordant en relació amb la situació epidemiològica territorial i 

s’aplicaran de conformitat amb el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació 

de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents 

per fer front al risc de brots de la COVID-19. 

En l’establiment de mesures, es parteix de 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. D’altra banda, 

caldrà atendre als plans i protocols generals que estableixin les administracions 

públiques titulars de cada equipament. Així, les activitats en els equipaments de 

titularitat municipal, caldrà fer-les seguint els criteris i les mesures de cada municipi, 

acollint-se als plans de reobertura que hagi establert l’ajuntament corresponent. 

  

https://portaljuridic.gencat.cat/ca?documentId=877834&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca?documentId=877834&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca?documentId=877834&action=fitxa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES
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1. Equipaments i serveis juvenils 

Els destinataris dels equipaments i serveis juvenils són les persones joves. Als efectes 

de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, s’entén per joves el 

conjunt de persones d’entre 16 i 29 anys, llevat de les excepcions que s’estableixin per 

a polítiques de joventut concretes, que amplien el rang d’edat entre els 12 i els 35 

anys.  

Respecte als equipaments juvenils, la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de 

joventut, els defineix com els espais físics de titularitat de les administracions 

públiques o entitats sense ànim de lucre on es presten els serveis juvenils. Actualment 

hi ha una gran heterogeneïtat pel que fa a les característiques. Podem trobar: 

- Equipaments juvenils, d’ús exclusiu o majoritari per a joves. 

- Altres equipaments sectorials o generalistes, no exclusius, amb serveis per a 

joves (equipament cultural, esportiu, centre cívic, local social...). 

Aquests equipaments juvenils es troben distribuïts arreu del territori, amb presència 

en la majoria de municipis de Catalunya. No hi ha un únic model d’equipament juvenil, 

sinó que varien en funció de la mida del municipi, dels serveis i activitats que s’hi fan, 

del model de gestió, etc. 

La definició de serveis juvenils recollida a la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de 

polítiques de joventut, indica que són totes les actuacions que les administracions 

públiques o les entitats sense ànim de lucre presten regularment i de forma 

continuada, i que estan destinades a satisfer les necessitats específiques de les 

persones joves pel que fa a l’emancipació i la participació. Atenent els objectius que es 

proposin, els serveis juvenils es poden categoritzar com: 

1) Serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil. Serveis que tenen 

com a objectiu que la persona jove adquireixi més capacitació, més accés a recursos, 

més llibertat d’elecció i, en definitiva, més autonomia i una situació d’igualtat 

d’oportunitats en l’àrea sobre la qual ha rebut la informació. Es concreten en diferents 

actuacions (presencials o virtuals), que poden ser: 

 Informació i orientació juvenil. 

 Assessorament, especialment en els diferents àmbits d’emancipació 

(acadèmic, laboral, autoocupació i emprenedoria, mobilitat internacional, 

habitatge, salut).  

 Accions formatives i d’acompanyament vinculades als àmbits d’emancipació 

juvenil. Cal destacar que amb la situació generada per la pandèmia, cada 

vegada més s’activen i es reforcen els serveis de suport i educació 

emocional, atenent l’agreujament del malestar emocional entre la gent 

jove. 
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Prop de 300 d’aquests serveis juvenils formen la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

(XNEJ), creada a partir de l’aprovació de la Llei 33/2010, que és el conjunt de serveis de 

titularitat pública que tenen per finalitat oferir a les persones joves un servei integral 

d’informació, orientació, assessorament i acompanyament que permeti implementar 

projectes i activitats que tinguin en compte les transicions —educatives, laborals, 

residencials, familiars i ciutadanes. Actualment la XNEJ està composta per 44 oficines 

joves, situades als municipis que són capital de comarca, i 221 punts d’informació 

juvenil reconeguts, d’abast municipal, a tot el territori català. El Catàleg de la XNEJ en 

recull els objectius, els principis d’actuació i les bases de funcionament.  

2) Espais de participació i dinamització juvenil.4 Serveis que tenen com a 

objectius dinamitzar la gent jove perquè facin activitats i projectes de manera 

autònoma, així com educar en la participació, implicar el jovent en els afers col·lectius i 

visualitzar la participació juvenil. En aquest sentit, s’ofereixen espais, recursos i accions 

en el marc d’un projecte socioeducatiu de centre amb les persones joves, per afavorir-

ne la igualtat d’oportunitats com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Es concreten en 

diferents actuacions, que poden ser: 

 Dinamització juvenil: espai de trobada i relació, programació d’activitats 

formatives i de lleure, etc. 

 Suport, eines i recursos per a entitats i col·lectius juvenils. 

3) Espais de promoció cultural juvenil. Serveis que pretenen facilitar la creació 

cultural en les seves diverses disciplines artístiques, l’accés i el consum cultural, així 

com facilitar la producció, la difusió i la promoció de la cultura generada per i per a les 

persones joves. Es concreten en diferents actuacions, que poden ser: 

 Espais de producció, com bucs d’assaig, centres de producció d’arts visuals, 

espais per a l’assaig d’arts escèniques, etc. 

 Espais per a programació cultural estable, com sales de concerts, d’exposicions, 

d’arts escèniques, etc. 

 Suport, eines i recursos per a la creació cultural. 

4) Serveis de suport acadèmic. Serveis que faciliten a les persones joves recursos i 

acompanyament per a la formació reglada, atenent especialment les situacions que 

poden generar desigualtats educatives. Aquests tipus de servei s’han impulsat de 

manera especial al territori a partir de la situació generada per la crisi sanitària. Inclou 

diferents tipus d’actuacions, com ara: 

 Sales d’estudi, especialment durant les èpoques d’exàmens. 

 Acompanyament a l’estudi (reforç escolar) i mentories. 

                                                      
4 Identifiquem per a aquest servei la funció que, de forma més habitual arreu del territori i amb més 
rellevància, tenen els equipaments juvenils que tradicionalment s’han conegut com a espais o casals de 
joves: la dinamització i el foment de la participació juvenil. Tanmateix, sovint aquests equipaments 
juvenils ofereixen també altres serveis (punts d’informació juvenil, espais culturals, suport acadèmic). 
Per aquest motiu, centrem la denominació i definició del servei en els objectius identificats sobre la 
participació juvenil. 

http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/cataleg-serveis-XNEJ.pdf
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 Recursos tecnològics per a la formació. 

Finalment, de cara a plantejar les recomanacions, és rellevant tenir en compte que les 

actuacions dels diferents serveis juvenils es despleguen també més enllà d’aquests 

equipaments, principalment als instituts i a altres infraestructures o entorns oberts del 

municipi o barri.  
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2. Mesures generals per als equipaments juvenils 

Els serveis juvenils ubicats en equipaments d’altres sectors (equipament cultural, 

esportiu, centre cívic...) hauran d’adoptar les mesures generals establertes als plans 

sectorials5 d’activitat corresponents, així com les recomanacions específiques que es 

descriuen per a cada servei juvenil. Pel que fa als equipaments juvenils d’ús exclusiu o 

majoritari per a joves, es detallen, a continuació, les diferents mesures generals que 

cal tenir en compte. 

1. La garantia de la seguretat i salut dels equips humans de treball és una qüestió 

de prevenció de riscos laborals que correspon confeccionar i aplicar als organismes 

titulars dels equipaments i serveis. Els equipaments juvenils han de disposar d’un pla 

de contingència o protocol general de seguretat i salut. Cal que es revisin amb 

protocols i procediments addicionals per adaptar-los a la situació actual. Aquesta 

normativa ha d’arribar per escrit al personal, als agents socials i a les empreses 

externes contractades (en el marc de la coordinació d’activitats empresarials). 

Recordem que tota documentació adreçada a agents externs (empreses, agents 

socials) ha de complir la normativa referent a la protecció de dades de caràcter 

personal.  

 L'avaluació de riscos s’ha de fer d’acord amb el que preveu l'article 16 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb caràcter 

excepcional. 

 Consegüentment, es recomana revisar els convenis específics que les empreses 

tinguin amb els seus treballadors, per adaptar-los a les revisions dels protocols 

de contingència i d’avaluació de riscos. 

 Cal tenir en compte les Recomanacions per a empreses i persones treballadores 

sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte 

del coronavirus SARS-CoV-2 (18 de maig del 2020), elaborat pel Consell de 

Relacions Laborals de Catalunya, o altres recomanacions que puguin sorgir 

sobre aquesta qüestió. 

2. A cada equipament juvenil cal identificar una persona responsable de 

prevenció i higiene. Aquesta figura té com a funcions:  

 Aplicar les mesures organitzatives que siguin necessàries per garantir el 

manteniment de les mesures de protecció individual, d’acord amb el que 

estableix la normativa vigent. 

 Conèixer i vetllar perquè s’apliquin els protocols de derivació existents en cas 

de detectar símptomes compatibles amb COVID-19, tant entre les persones 

usuàries com entre els i les professionals dels serveis. 

                                                      
5 Publicats pel Departament d’Interior   

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/
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 Ser la interlocutora amb els referents sanitaris del municipi, per coordinar, en 

cas que es requereixi, el control d’un eventual brot epidèmic que afecti aquest 

equipament. 

3. Cal garantir la ventilació adequada dels espais, que ha de ser natural quan sigui 

possible, abans i, especialment, després de l’ús d’aquests espais. En tot cas, cal seguir 

les recomanacions de Salut Pública sobre ventilació. 

 Es recomana la ventilació dels espais utilitzats almenys 10 minuts, un mínim de 

3 vegades al dia. En cas que un espai l’utilitzi més d’un grup, cal garantir una 

ventilació d’almenys 5 minuts entre grups. 

 En el cas d’espais amb sistemes de ventilació o climatització, cal renovar l’aire 

completament de manera periòdica seguint les indicacions del document que 

s’enllaça en aquest apartat. En aquests casos, sempre que sigui possible, 

s’haurà de garantir la humidificació dels espais. 

 Els espais que no sigui possible ventilar de forma adequada, natural o amb 

sistemes de climatització, no es podran fer servir. 

4. Cal disposar d’un protocol de neteja i desinfecció dels diferents espais de 

l’equipament juvenil, atenent els usos previstos i al risc de contagi de les activitats que 

s’hi facin, d’acord amb les recomanacions de Salut Pública.  

 La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat 

almenys diària. En cas que un espai l’utilitzi més d’un grup de persones usuàries 

(aules, bucs d’assaig, espais cedits, etc.), cal garantir una neteja i desinfecció 

adequades entre grup i grup. Cal garantir, també, la desinfecció freqüent de les 

superfícies d’ús més comú, com els poms de les portes, les baranes de les 

escales, etc. El protocol de neteja ha d’indicar els llocs i activitats específiques 

on s’hauria d’incrementar la freqüència, d’acord amb els seus usos, i el tipus de 

neteja necessària. 

 Cal disposar d’un registre de neteja i desinfecció dels diferents espais de 

l’equipament, amb indicació horària de les neteges realitzades. 

5. Organitzar els espais i l’ús que se’n fa en condicions de distanciament físic, on 

s’haurà de complir els requisits següents: 

 Respectar les distàncies físiques interpersonals i la densitat màxima que preveu 

la normativa de represa, que s’estableixen en 1,5 m, en general, o a 

l’equivalent d’un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. La capacitat 

màxima de les sales s’ha de calcular en relació amb l’espai que s’ofereix per a 

cada activitat, no sobre la capacitat màxima de l’equipament. 

 Els espais de pas han de garantir també el distanciament físic, i aplicar, si escau, 

horaris diferenciats per activitats, sentit únic de circulació, o altres mesures 

oportunes. 

 Les condicions en què s’ha d’aplicar la distància física en els diferents tipus 

d’activitats que s’organitzin a l’equipament, s’han de determinar d’acord amb 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/publicacions/COVID-19/neteja-i-desinfeccio-despais/
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les prescripcions dels plans sectorials per fer front a la COVID-196 que els 

afecten (de lleure educatiu, culturals, esportives, etc.).  

6. És obligatori l’ús de mascareta, tant als espais a l’aire lliure com en qualsevol 

espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del 

manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Cal tenir en compte les 

excepcions en l’ús de la mascareta per raons personals o de naturalesa de l’activitat,7 

recollides en els plans sectorials per fer front a la COVID-19 que afecten diferents tipus 

d’activitats que es poden programar als equipaments juvenils (de lleure educatiu, 

culturals, esportives, etc.).  

7. A les entrades de l’equipament és obligatori demanar la higiene de mans a les 

persones que hi accedeixin. Per aquest motiu, s’han de posar a la seva disposició gels 

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats o bé aigua, sabó i 

tovalloles d’un sol ús.  

8. Atenent les mesures de protecció establertes, cal organitzar els espais i 

reordenar el mobiliari:  

 Fluxos de circulació de persones (valorar entrades i sortides diferenciades, 

escales per pujar i escales per baixar, etc.).  

 L’ascensor s’ha de limitar a l’ús individual, amb prioritat per a les persones que 

tinguin alguna dificultat per a la mobilitat. 

 Adequació de les zones d’atenció als usuaris i usuàries (recepció, informació, 

etc.): distanciament d’1,5 m, pantalles protectores en cas que no es pugui 

complir  la distància d’1,5 m, senyalització dels llocs per esperar... 

 Mobiliari de treball que compleixi la distància de seguretat entre treballadors i 

treballadores o, en cas que no es pugui complir la distància d’1,5 m, cal afegir 

mampares protectores.  

 Distribució del mobiliari a aules i sales polivalents, tenint en compte les 

distàncies de seguretat. 

 Ubicació de dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs estratègics (accessos a 

l’equipament, aules, espai de dinamització, etc.). 

 Disposar de papereres, preferiblement amb tapa i pedal. 

 Distribució de senyalització addicional associada als fluxos de persones i a les 

mesures d’higiene. 

 S’ha de limitar al màxim la disposició de material imprès d’ús compartit (com 

revistes, catàlegs, etc.), i s’ha de prioritzar la informació mitjançant cartells 

visibles o altres mitjans telemàtics, així com la distribució de material de mà a 

disposició (com fulletons, tríptics, etc.). En cas que es posin a disposició 

                                                      
6 Publicats pel Departament d’Interior 
7 Consulteu la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de 
la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877512
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materials per endur-se, cal indicar clarament que agafin només allò que els 

interessi. 

9. En el cas que l’equipament disposi d’un servei de cafeteria o bar, aquest espai 

ha d’aplicar la normativa i les mesures vigents per al sector de la restauració,8 tenint 

en compte que les restriccions per prevenció de la COVID-19 poden ser variables entre 

territoris i segons el nivell de risc de contagi.  

10. En el cas que alguna persona desenvolupi simptomatologia compatible amb la 

COVID-19 (febre o febrícula de més de 37,5 °C, tos, dificultat per respirar, etc.) mentre 

es troba en un equipament juvenil, haurà d’abandonar la instal·lació o bé se l’haurà de 

conduir a un espai ben ventilat i fer que es col·loqui una mascareta quirúrgica (si es 

tracta d’una persona de menys de 16 anys o bé no es troba en condicions d’abandonar 

la instal·lació pel seu compte). Cal que la persona amb símptomes (o la persona 

responsable, si es tracta d’un menor) es posi en contacte amb el seu centre d’atenció 

primària o amb el CUAP corresponent fora de l’horari d’atenció del centre. Si la 

persona presenta simptomatologia greu, els responsables de l’equipament han de 

trucar al 061.  

Els responsables de l’equipament juvenil han de tenir un registre de les persones que 

han coincidit amb la persona simptomàtica per facilitar la traçabilitat, si finalment el 

resultat de la PCR o un altre test diagnòstic és positiu i els serveis de salut requereixen 

aquesta informació. En cas que la PCR o un altre test diagnòstic sigui positiu i es faci 

l’estudi de contactes, els serveis de salut determinaran si alguna persona és contacte 

estret9 i li comunicaran si ha de fer quarantena.  

                                                      
8 Plans sectorials per fer front a la COVID-19  
9 Contacte estret: contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres. 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/#bloc2
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3. Mesures específiques per a serveis juvenils 

3.1. Serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil 

a) Accions d’informació i orientació juvenil: 

 Promoure l’atenció en línia i telefònica per resoldre consultes i demandes 

d’informació. 

 Realitzar orientacions individuals o grupals presencials, amb cita prèvia i amb 

les mesures i distàncies físiques requerides, sempre que l’espai del servei ho 

permeti. 

 Generar accions de difusió i de dinamització de la informació a través de les 

xarxes socials. 

 Espais d’autoconsulta (equips informàtics i altres materials): s’hi pot accedir 

amb cita prèvia sempre que sigui possible. Cal fer un registre diari de les 

persones usuàries amb l’horari d’ús, complir les mesures de distància física, 

higiene de mans, neteja i ventilació dels espais. Cal remarcar la necessitat de 

desinfecció després de cada ús de teclats i pantalles amb els productes indicats 

a tal efecte, així com d’altres materials d’autoconsulta. En cas que no sigui 

possible, cal utilitzar guants d’un sol ús. 

 En el cas que hi hagi un servei de préstec de material imprès (llibres, catàlegs, 

etc.), cal seguir el protocol establert per a biblioteques (deixar 48 hores en 

quarantena el material retornat). 

b) Accions d’assessorament: 

 En el cas d’atenció individual presencial per a assessorament, cal cita prèvia i 

garantir la distància física. Si no es pot respectar la distància d’1,5 m, s’han 

d’utilitzar pantalles protectores. 

 En el cas que l’assessorament no pugui ser presencial, es pot fer per 

videoconferència, ja que en aquest tipus d’intervenció és molt important la 

comunicació no verbal i que es pugui visualitzar la persona jove. 

c) Accions formatives (xerrades, tallers, etc.) i d’acompanyament vinculades als 

àmbits d’emancipació juvenil que abasta el servei. Cal valorar la possibilitat de 

desenvolupar aquestes accions en línia, sempre que sigui possible. En el cas que es 

facin presencials, cal complir els requisits següents: 

 Lliurar als formadors que col·laborin en l’organització i realització d’aquestes 

activitats un document amb les mesures preventives bàsiques de protecció 

personal i col·lectiva. Cal demanar-los que retornin signada una declaració 

responsable en què han de fer constar que accepten aquestes mesures, que es 

pot incloure o no en el pla d’autoprotecció dels serveis i equipaments juvenils. 

 L’organisme responsable de l’organització de la formació ha de fer un procés 

d’inscripció prèvia, preferentment telemàtica, de les persones que hi 

participaran. 



  
 

 
PROTOCOL PROVISIONAL - PENDENT VALIDACIÓ FINAL DE PROCICAT 

 Cal demanar, juntament amb la inscripció, una declaració responsable (signada 

pels tutors quan el participant tingui menys de 16 anys). Per poder assistir a la 

formació s’estableixen els requisits següents a les persones inscrites: 

1. No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat 

declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 

10 dies anteriors a l’activitat. 

2. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de 

diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una 

sospita clínica d’infecció.  

3. En cas de presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

coronavirus SARS-CoV-2, cal haver valorat amb l’equip mèdic 

corresponent la idoneïtat de participar en les activitats esmentades. 

 El grup d’alumnes ha de ser estable en les diverses sessions formatives d’un 

mateix curs i ha d’estar directament vinculat a les persones que s’hi han inscrit 

prèviament. 

 Cal fer un registre d’assistents a cada sessió presencial. 

 S’han de complir les mesures de prevenció generals de l’equipament pel que fa 

a la distància física, higiene de mans, neteja i ventilació dels espais. 

 Totes les persones assistents han de portar mascareta durant tota l’activitat. 

 El material d’ús freqüent l’ha de portar cada alumne i utilitzar només el seu. El 

material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús. 

 A les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les 

aglomeracions. En aquest sentit, es recomana que es facin de manera 

escalonada establint diferents horaris i, sempre que sigui possible, que 

s’habilitin diversos accessos de les instal·lacions perquè els participants hi 

accedeixin en grups reduïts. 

3.2. Espais de participació i dinamització juvenil 

a) Espai de trobada i dinamització en què es faciliten espais informals d’intervenció 

socioeducativa i de socialització adreçats a les persones joves (especialment als 

adolescents). 

 Cal inscriure la persona jove des del primer dia que faci ús de l’espai a fi de 

disposar-ne de les dades de contacte bàsiques, amb l’alternativa de donar-li un 

carnet d’usuari. 

 S’ha de promoure que els grups de convivència habitual siguin tan estables com 

sigui possible (es pot limitar l’ús de l’espai per edats i dies o franges horàries, 

per exemple). 

 Cal portar un registre diari de les persones usuàries d’aquests espais. 
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 S’han de col·locar, de manera que siguin visibles, cartells o rètols que indiquin 

les condicions d’aforament, així com les mesures de protecció i higiene que 

estableix l’equipament. 

 Cal demanar a les persones joves usuàries que compleixin les pautes que 

s’estableixen en relació amb la higiene de mans i l’ús de mascaretes.  

 Advertir a les persones joves usuàries dels requisits per poder accedir al servei: 

1. No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat 

declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia 

esmentada en els 10 dies anteriors a l’activitat. 

2. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular,  sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica 

d’infecció.   

3. En cas de presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

coronavirus SARS-CoV-2, cal haver valorat amb l’equip mèdic corresponent 

la idoneïtat de participar en les activitats esmentades. 

 S’ha de garantir la neteja i la desinfecció després de cada ús del material 

compartit, com ara recursos lúdics (consoles, pilotes, jocs taula, etc.) o 

màquines expenedores, amb els productes indicats. En cas que no sigui 

possible fer-ho, caldrà utilitzar guants d’un sol ús o retirar —o bé tancar— 

aquests recursos. 

 Cal complir les mesures de prevenció generals de l’equipament pel que fa a la 

distància física, la neteja i la ventilació dels espais. 

b) Programació d’activitats formatives i de lleure que responen als objectius del 

servei entorn de la dinamització i la promoció de la participació juvenil. Aquestes 

activitats poden ser organitzades pel titular de l’equipament, l’entitat gestora o bé 

associacions o col·lectius (principalment juvenils) del territori. 

Cal valorar la possibilitat de desenvolupar aquestes accions en línia o 

reproduccions en línia (streaming) sempre que sigui possible. En cas que es facin 

presencialment, caldrà prioritzar fer-les en espais exteriors, sempre que el tipus 

d’activitat ho faci viable. Per a les activitats presencials, caldrà complir els requisits 

següents: 

 Lliurar als formadors, talleristes o altres professionals externs a l’equipament 

que col·laborin en l’organització i la realització d’aquestes activitats un 

document amb les mesures preventives bàsiques de protecció personal i 

col·lectiva. Cal demanar-los que retornin signada una declaració responsable en 

què hauran de fer constar que accepten aquestes mesures, que es pot  incloure 

o no en el pla d’autoprotecció dels serveis i equipaments juvenils. 

 El o la responsable de l’organització de l’activitat ha de fer un procés 

d’inscripció prèvia, preferentment telemàtica, per saber les persones que hi 

participaran.  
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 Demanar, juntament amb la inscripció, una declaració responsable, que haurà 

de signar el tutor o tutora quan el participant tingui menys de 16 anys. Per 

poder assistir a l’activitat, cal que les persones inscrites compleixin aquests 

requisits: 

1. No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat 

declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia 

esmentada en els 10 dies anteriors a l’activitat. 

2. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular,  sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica 

d’infecció.  

3. En cas de presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

coronavirus SARS-CoV-2, cal haver valorat amb l’equip mèdic corresponent 

la idoneïtat de participar en les activitats esmentades. 

 En cas que l’activitat tingui una durada de diversos dies (o sessions), el grup de 

participants ha de ser estable en les diverses sessions i estar directament 

vinculat amb les persones que han fet la inscripció prèvia corresponent. 

 Portar un registre d’assistents a cada sessió presencial. 

 En espais tancats, cal complir les mesures de prevenció generals de 

l’equipament pel que fa a la neteja i la ventilació dels espais.  

 El responsable de l’organització de l’activitat ha de vetllar perquè estiguin 

disponibles els materials de neteja i desinfecció, en cas que siguin necessaris 

durant l’activitat. 

 Les mesures de distància física i ús de mascareta, així com altres de protecció 

personal, s’han de determinar d’acord amb la naturalesa de l’activitat i segons 

el que estableixin els protocols sectorials10 de les activitats corresponents, com 

ara les activitats de lleure educatiu, culturals o esportives. 

 Cal evitar les aglomeracions a les entrades i sortides de les activitats. En aquest 

sentit, es recomana que es facin de manera escalonada establint diferents 

horaris i, sempre que sigui possible, que s’habilitin diversos accessos de les 

instal·lacions perquè els participants hi accedeixin en grups reduïts. 

c) Recursos per a entitats i col·lectius juvenils. Els recursos per a entitats i col·lectius 

juvenils, més enllà del suport dels professionals de joventut, poden ser diversos. A 

l’hora de prendre mesures de prevenció i higiene en el marc dels equipaments 

juvenils, identifiquem dues possibles accions. 

 Cessió d’espais, que es pot fer de manera continuada (durant tot un curs, per 

exemple) o bé puntualment (per a una activitat en concret). Els equipaments 

que ofereixen aquest recurs habitualment estableixen convenis amb les 

associacions o bé elaboren protocols de cessió d’usos. En aquests casos, cal 

                                                      
10 Publicats pel Departament d’Interior 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/
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incorporar explícitament les mesures de prevenció que estableixi el titular de 

l’equipament, d’acord amb les mesures generals identificades. Les entitats i els 

col·lectius usuaris han de garantir el compliment d’aquestes mesures durant la 

cessió de l’espai, mitjançant una declaració responsable.  

Als efectes d’aquestes recomanacions, les reunions organitzatives de les 

entitats i els col·lectius juvenils (assemblees, comissions de treball, etc.) es 

consideren una activitat en si mateixa, no una reunió de caire únicament social. 

Aquestes activitats organitzatives són imprescindibles per al bon funcionament 

del teixit associatiu juvenil. Tot i que es recomana utilitzar els mitjans 

telemàtics per a aquesta finalitat, cal poder atendre les situacions en què és 

necessària la reunió presencial. 

 Cessió de materials, com ara equips de so, carpes, mobiliari (taules i cadires 

plegables), etc. Els equipaments que ofereixen aquest recurs habitualment 

estableixen protocols de cessió de materials. En aquests casos, cal incorporar 

explícitament les mesures de neteja i desinfecció que determina el titular de 

l’equipament, d’acord amb les mesures generals identificades. Les entitats i els 

col·lectius usuaris han de ser responsables del compliment d’aquestes mesures 

durant la cessió dels materials. 

3.3. Espais de promoció cultural juvenil 

a) Espais de producció (com bucs d’assaig, centres de producció d’arts visuals, espais 

per a l’assaig d’arts escèniques, etc.). Les activitats que es desenvolupen en 

aquests espais poden ser organitzades pel titular de l’equipament, l’entitat gestora 

o bé associacions o col·lectius (principalment juvenils) del territori.  

Cal valorar la possibilitat de desenvolupar aquestes activitats en línia o 

reproduccions en línia (streaming), sempre que sigui possible. En cas que es facin 

presencials, caldrà prioritzar fer-les en espais exteriors, sempre que el tipus 

d’activitat ho faci viable. Per a les activitats presencials, s’han de complir els 

requisits següents: 

 Lliurar als professionals externs a l’equipament que col·laborin amb 

l’organització i la realització d’aquestes activitats un document amb les 

mesures preventives bàsiques de protecció personal i col·lectiva. Cal demanar-

los que retornin signada una declaració responsable en què hauran de fer 

constar que  accepten aquestes mesures, que es pot  incloure o no en el pla 

d’autoprotecció dels serveis i equipaments juvenils. 

 El responsable de l’organització de l’activitat ha de fer un procés d’inscripció 

prèvia, preferentment de manera telemàtica, per a les persones que faran ús 

dels espais, a fi de disposar de les dades de contacte bàsiques. S’ha d’aprofitar 

la confirmació de la inscripció per fer arribar als futurs usuaris i usuàries el 

reglament d’ús de l’espai i les mesures de prevenció que es duen a terme. 
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 Demanar, juntament amb la inscripció, una declaració responsable, que hauran 

de signar el tutor o tutora quan el participant tingui menys de 16 anys. Per 

poder fer ús del servei, les persones inscrites han de complir aquests requisits: 

1. No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat 

declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia 

esmentada en els 10 dies anteriors a l’activitat. 

2. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular,  sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica 

d’infecció.  

3. En cas de presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

coronavirus SARS-CoV-2, cal haver valorat amb l’equip mèdic corresponent 

la idoneïtat de participar en les activitats esmentades. 

 Promoure  que els grups de persones usuàries es mantinguin tan estables com 

sigui possible. 

 Portar un registre diari de les persones usuàries d’aquests espais. 

 Col·locar, de manera que siguin visibles, cartells o rètols que indiquin les 

condicions d’aforament i les mesures de protecció i higiene que estableix 

l’equipament. 

 Demanar a les persones usuàries que compleixin les pautes que s’estableixen 

per a la higiene de mans i l’ús de mascaretes.  

 Complir les mesures de prevenció generals de l’equipament pel que fa a la 

distància física, la neteja, la desinfecció i la ventilació dels espais. 

 Promoure que les persones usuàries portin, en la mesura del possible, el seu 

material (com ara instruments musicals, micròfons, etc. En el cas dels 

micròfons, es recomana que els espais disposin de fundes d’un sol ús). 

 En cas d’espais d’arts escèniques, cada usuari ha de portar l’equip de 

maquillatge i el vestuari i no el podrà compartir amb ningú. 

 Garantir la ventilació, la neteja i la desinfecció dels espais i del material que 

s’ha compartit després de cada ús. El responsable de l’organització de l’activitat 

ha de vetllar perquè estiguin disponibles els materials de neteja i desinfecció, 

en cas que es necessitin durant l’activitat. 

 A les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les 

aglomeracions. En aquest sentit, es recomana que es facin de manera 

escalonada establint diferents horaris i, sempre que sigui possible, que 

s’habilitin diversos accessos de les instal·lacions perquè els participants hi 

accedeixin en grups reduïts. 

 Les mesures de distància física i ús de mascareta, així com altres de protecció 

personal, s’han de determinar segons la naturalesa de l’activitat i d’acord amb 

el que estableixen els plans de represa del sector cultural dels diversos àmbits 

(activitats escèniques i musicals, espais d’arts visuals, cinemes, etc.) que ha 
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elaborat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (consulteu 

el portal Represa de l’activitat i recuperació). 

b) Espais per a la programació cultural estable. Les activitats culturals que es 

programin en aquests espais han d’estar subjectes als plans de represa del sector 

cultural dels diversos àmbits (activitats escèniques i musicals, espais d’arts visuals, 

cinemes, etc.) que ha elaborat el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya (consulteu el portal Represa de l’activitat i recuperació). 

Cal tenir en compte les mesures següents, atès que són comunes al conjunt 

d’activitats que es poden organitzar: 

 Inscriure prèviament les persones que assistiran a les activitats. Aquesta 

inscripció, sempre que es pugui, s’ha de fer telemàticament. L’organització de 

l’activitat ha d’assegurar que no se sobrepassa el límit de l’aforament establert 

i que disposa de les dades de contacte bàsiques de les persones usuàries, 

sempre dins el marc de la Llei orgànica de protecció de dades.  

 Portar un registre diari de les persones que desenvolupen l’activitat cultural 

(actors, artistes visuals, personal tècnic, membres de l’organització, etc.). 

 Complir les mesures de prevenció generals de l’equipament pel que fa a la 

distància física, la neteja, la desinfecció i la ventilació dels espais. 

 Els espais s’han de delimitar i diferenciar els accessos d’entrada dels de sortida. 

Les entrades i sortides s’han de fer manera esglaonada. 

 Pel que fa a les arts escèniques, cal planificar correctament els processos 

d'acomodació i evacuació del públic a fi d’evitar aglomeracions, garantir que no 

se sobrepassa l’aforament establert i mantenir les distàncies de seguretat entre 

el públic. Cal evitar, tant com sigui possible, fer pauses intermèdies per evitar al 

màxim la mobilitat dels assistents. 

 Demanar a les persones usuàries que compleixin les pautes que s’estableixen 

per a la higiene de mans i l’ús de mascaretes. 

 Col·locar, de manera que siguin visibles en l’espai, cartells o rètols que indiquin 

les condicions d’aforament i les mesures de protecció i higiene que cal seguir 

en l’equipament. 

 Advertir que les persones amb  símptomes de COVID-19 o bé les que hagin  

estat  en  contacte  directe  amb  una persona afectada pendent de resultats de 

PCR o confirmada no poden accedir a l’activitat.  

 Reforçar les operacions de ventilació, neteja i desinfecció tant en els espais 

destinats al públic, els espais comuns (com ara els lavabos i els serveis públics) i 

les zones de pas, com en els espais on es desenvolupi l’activitat artística 

(escenaris, espais tècnics, etc.), així com les superfícies en què hi ha més 

contactes (manetes, botoneres, baranes, etc.). 

c) Suport, eines i recursos per a la creació cultural. Els recursos per a la creació 

cultural, més enllà del suport dels professionals especialitzats, poden ser diversos. 

A l’hora de prendre mesures de prevenció i higiene en el marc dels equipaments 

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/ambits/represa/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/ambits/represa/


  
 

 
PROTOCOL PROVISIONAL - PENDENT VALIDACIÓ FINAL DE PROCICAT 

juvenils, les accions que cal tenir en compte són la cessió d’espais i materials. 

Aquestes mesures són les mateixes que les que s’exposen en l’apartat Recursos per 

a entitats i col·lectius juvenils (en espais de participació i dinamització juvenil). 

3.4. Servei de suport acadèmic 

a) Sales d’estudi 

 Inscriure, des del primer dia que en faci ús, la persona jove, a fi de disposar de 

les dades de contacte bàsiques. Una alternativa és donar-li un carnet d’usuari. 

 Registrar cada dia les persones que facin ús d’aquests espais. 

 Col·locar, de manera que siguin visibles, cartells o rètols que indiquin les 

condicions d’aforament i les mesures de protecció i higiene que cal seguir en 

l’equipament. 

 Distribuir el mobiliari de manera que es garanteixin les distàncies físiques de 

seguretat, així com indicar de manera visible les cadires (cal mantenir una 

cadira buida entre les persones usuàries) i els espais que no es poden utilitzar. 

 Demanar als usuaris i usuàries que compleixin les pautes sobre la higiene de 

mans i l’ús de mascaretes.  

 Advertir a les persones joves usuàries dels requisits per poder accedir al servei: 

1. No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat 

declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia 

esmentada en els 10 dies anteriors a l’activitat. 

2. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular, sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica 

d’infecció.  

3. En cas de presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

coronavirus SARS-CoV-2, cal haver valorat amb l’equip mèdic corresponent 

la idoneïtat de participar en les activitats esmentades. 

 Quant al material d’ús freqüent, cada persona usuària ha de portar el seu i 

utilitzar només el seu.  

 Desinfectar el material compartit després de cada ús. En cas d’utilitzar 

ordinadors o tauletes de l’equipament, cal remarcar la necessitat de 

desinfectar-los (especialment els teclats i les pantalles) després de cada ús amb 

els productes indicats. En cas que no sigui possible, cal fer servir guants d’un sol 

ús. 

 Complir les mesures de prevenció generals de l’equipament pel que fa a la 

distància física, la neteja, la desinfecció i la ventilació dels espais. 

b) Acompanyament a l’estudi 
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 Lliurar als i les educadors (siguin professionals o voluntaris) que col·laborin en 

l’organització i la realització d’aquestes activitats, un document amb les 

mesures preventives bàsiques de protecció personal i col·lectiva. 

 El responsable de l’organització de la formació ha de fer un procés d’inscripció 

prèvia, preferentment telemàtica, de les persones que hi participaran. 

 Demanar, junt amb la inscripció, una declaració responsable, que haurà de 

signar el tutor o tutora quan el participant tingui menys de 16 anys. Per poder 

fer ús del servei, les persones que s’hi inscriguin han de complir aquests 

requisits: 

1. No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat 

declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia 

esmentada en els 10 dies anteriors a l’activitat. 

2. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular,  sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica 

d’infecció.  

3. En el supòsit que presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

SARS-CoV2, cal valorar el cas d’acord amb la recomanació mèdica 

corresponent. 

 Promoure  que els grups de convivència habitual es mantinguin tan estables 

com sigui possible. 

 Portar un registre diari de les persones que hi assisteixin. 

 Complir les mesures de prevenció generals de l’equipament pel que fa a la 

distància física, la higiene de mans, la neteja i la ventilació dels espais. 

 Totes les persones assistents han de portar mascareta durant el 

desenvolupament de l’activitat. 

 Cada estudiant ha de portar el material que haurà de fer servir freqüentment i 

utilitzar només el seu.  

 El material que es comparteixi s’ha de netejar i desinfectar després de cada ús. 

En cas d’utilitzar ordinadors o tauletes de l’equipament, cal remarcar la 

necessitat de desinfectar-los (especialment els teclats i les pantalles) després 

de cada ús amb els productes indicats. En cas que no sigui possible, caldrà fer 

servir guants d’un sol ús. 

 A les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les 

aglomeracions. En aquest sentit, es recomana  que es facin de manera 

escalonada establint diferents horaris i, sempre que sigui possible, que 

s’habilitin diversos accessos de les instal·lacions perquè els participants hi 

accedeixin en grups reduïts. 
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3.5. Intervenció als instituts 

Les actuacions dels serveis juvenils als instituts de secundària són molt freqüents arreu 

del territori, per a la dinamització de la informació juvenil i la promoció de la 

participació, entre d’altres.  

Els centres educatius disposen del Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 en el marc de la 

pandèmia,11 elaborat pel Departament d’Educació, així com mesures que el 

complementen (que es van aprovar posteriorment). 

Per poder desenvolupar la intervenció socioeducativa que plantegen els serveis 

juvenils en aquests centres, és recomanable: 

 Plantejar actuacions no presencials quan sigui possible. 

 Conèixer el pla de contingència del centre educatiu, del qual és responsable el 

director o directora del centre. 

 Coordinar-se amb el responsable de prevenció i higiene a fi d’acordar les 

mesures que s’han de prendre en la represa de les accions. 

 Com a personal extern al centre, cal extremar totes les mesures de protecció 

establertes i incidir especialment en l’ús de mascareta, el manteniment de la 

distància de seguretat i el rentat de mans freqüent. 

 Que cada professional de joventut tingui contacte amb el menor nombre de 

grups de convivència estable possible. 

 Vetllar perquè cada professional de joventut porti un registre diari dels grups 

amb qui té contacte. 

3.6. Intervenció en entorns oberts  

Els serveis juvenils sovint organitzen actuacions en entorns oberts, a carrers i places 

del municipi. Respecte a les actuacions més freqüents, es plantegen recomanacions de 

protecció individual i col·lectiva. 

a) Acció socioeducativa al carrer 

 Els professionals de joventut han de portar sempre mascareta i han de procurar 

fer les seves intervencions amb el mínim nombre de persones de manera 

simultània i a l’aire lliure, sempre que sigui possible.  

 Les persones que duen a terme l’acció socioeducativa al carrer han de disposar 

de gel hidroalcohòlic per netejar-se les mans freqüentment.  

 Durant el contacte amb les persones o grups de joves amb els quals es fa 

l’acció, s’aconsella mantenir la distància de seguretat tant com sigui possible. 

                                                      
11 Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.  

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/20200703_Pla-escoles-2020-21_-Educacio-Salut_Portada.pdf
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 En cas de detectar una persona amb símptomes, cal proporcionar-li una 

mascareta quirúrgica i adreçar-la o acompanyar-la al centre d’atenció primària 

corresponent. En aquests casos, és convenient que la mascareta del 

professional de joventut que l’acompanya també sigui quirúrgica.  

 Cada professional de joventut ha de registrar diàriament els grups de persones 

joves amb qui ha tingut contacte. 

b) Organització de fires (d’ensenyament, ocupació, etc.) i altres esdeveniments 

adreçats al públic jove a la via pública. 

Les activitats de gran format organitzades a la via pública es poden regir per les 

mesures que recull el Pla d’acció per a recintes firals i espais a l’aire lliure en què es 

duen a terme fires i mercats.12 

  

                                                      
12 Vegeu el Pla acció recintes firals i espais a l’aire lliure, en què es duen a terme fires i fires mercat 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Activitat-comercial-i-restauracio/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-RECINTES-FIRALS-I-ESPAIS-AIRE-LLIURE.pdf
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4. Annexos 

Declaració responsable per a les famílies13 en relació amb la situació de 

pandèmia generada per la COVID-19 

(Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a) ______________________________________________, amb 

DNI _____________________, com a pare/mare o tutor/tutora de (nom i cognoms de la persona menor 

de 16 anys)  _________________________________________________________ 

DECLARO sota la meva responsabilitat: 

o Que conec el context de pandèmia actual provocada per la COVID-19 i que accepto les 

circumstàncies i els riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de 

l’activitat de l’equipament juvenil, en la qual participa la persona menor de 16 anys. Així mateix, 

entenc que els  responsables de l’equipament juvenil i de l’organització de l’activitat no són 

responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació amb la pandèmia durant 

l’activitat. 

o Que he rebut informació de les mesures de prevenció general i hi estic d’acord, així com amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

o Que informaré els responsables de l’equipament juvenil sobre qualsevol variació de l’estat de salut 

la persona menor que sigui compatible amb la simptomatologia de la COVID-19 mentre duri 

l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en el seu entorn familiar. 

o Que comunicaré a l’entitat organitzadora les incidències escolars vinculades a la COVID-19 que 

hagin afectat el grup classe la persona menor de 16 anys mentre duri l’activitat. 

Finalment, declaro responsablement que mentre duri l’activitat la persona menor de 16 anys compleix 

els requisits de salut que s’exposen a continuació i que, en cas de no complir-ne algun, no hi assistirà: 

o Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea, etc.) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

o No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de COVID-19 confirmada o 

amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització 

de l’activitat. 

o No està esperant cap resultat de PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un 

convivent, feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció. 

o Que, el mateix dia en què es duu a terme l’activitat, no està exclòs d’assistir al seu centre 

d’ensenyament per qualsevol incidència vinculada a la COVID-19. 

Només marcar en cas de menor amb malaltia crònica d’elevada complexitat considerada de risc per a la 

COVID-19: 

o Que el seu equip mèdic de referència, juntament amb la família o persones tutores, han valorat 

positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat. 

Data i localitat: 

Signatura 

                                                      
13 En cas menors de 16 anys, cal emplenar aquesta declaració a fi de poder assistir o participar en les accions 
organitzades pels serveis juvenils. 
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Declaració responsable del compliment de les mesures de prevenció de 

la pandèmia per COVID-19 per part d’entitats i col·lectius (cessió 

d’espais) 

(Nom i cognoms del/de la representant de l’entitat o col·lectiu)  ____________________________ 

_______________________________________, amb DNI ___________________, en representació de 

l’entitat o col·lectiu __________________________________________________________________ 

_____________________________________, beneficiari/ària de la cessió d’espai a l’equipament 

_________________________________ el dia ___________, en horari de ____________________ 

DECLARO: 

o Que conec les mesures generals de prevenció de la pandèmia per COVID-19 de l’equipament 

juvenil14 respecte als punts següents: 

1. La ventilació adequada dels espais. 

2. La neteja i la desinfecció d’espais i materials. 

3. Els requisits de distanciament físic. 

4. L’ús de la mascareta a espais interiors i exteriors. 

5. La higiene de mans. 

6. La reorganització dels espais i el mobiliari. 

o Que, d’acord amb  el tipus d’activitat per a la qual se cedeix l’espai (educació en el lleure, producció 

cultural, activitat extraescolar, esportiva o associativa, etc.), conec els protocols específics que s’hi 

apliquen i, si escau, les especificitats que preveu el Protocol de mesures de prevenció de la 

pandèmia per COVID-19 per als equipaments i serveis juvenils. 

Així mateix, DECLARO: 

o Que he avaluat els riscos de l’activitat objecte de la cessió d’espai en relació amb la possible 

exposició a la COVID-19.  

o Que he planificat les mesures preventives derivades dels possibles riscos d’exposició a la COVID-19 

de l’activitat objecte de la cessió d’espai. 

o Que em comprometo a fer que totes les persones assistents en les activitats que es duen a terme 

durant la cessió de l’espai coneguin i respectin les mesures de prevenció i protecció establertes. 

També ENTENC:  

o Que els que gestionen l’equipament juvenil no són responsables de les contingències que es puguin 

ocasionar en relació amb la pandèmia durant l’activitat per la qual se cedeix l’espai. 

Data i localitat: 

Signatura  

                                                      
14 En aquest model de declaració responsable s’hi pot afegir el detall de cada mesura establerta a l’equipament 
juvenil (la ventilació, la neteja, la mascareta, etc.) o bé es pot facilitar un document que complementi aquesta 
informació. Es recomana adaptar el model en cas que se cedeixin espais per a la producció cultural, com ara bucs 
d’assaig, a fi d’incorporar-hi les mesures específiques que s’han d’aplicar a aquest tipus d’activitat. 




