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Nota informativa amb aclariments sobre l’impacte de la COVID-19 a 
l’activitat ordinària de l’Administració de justícia amb motiu de la 
trobada institucional amb el Departament de Salut 
 
El proppassat dimecres 14 d’octubre a la tarda es va celebrar un trobada institucional per 
tractar temes referents a l'impacte de la COVID-19 a l'activitat ordinària de l'Administració de 
justícia entre el Departament de Justícia, el Departament de Salut, l'Agència de Salut 
Pública de Catalunya, la Secretaria de Govern del TSJC, la Secretaria de Coordinació 
Provincial de Barcelona, la Fiscalia Superior de Catalunya i el sindicat STAJ, en 
representació dels sindicats. 
 
S’hi van adoptar els acords següents: 
 
1. Definició acotada i precisa de cercle de contactes estrets 
 
Els contactes estrets són les persones amb qui s'ha compartit espai a menys de 2 m de 
distància, durant més de 15 min, sense la protecció adequada i des de les 48 h prèvies a 
l’inici dels símptomes. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es 
busquen des de 2 dies abans de la data de realització de la prova. 
 
Més informació al Canal Salut 
 
Es considera contacte estret:  
- Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari 

que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un 
altre tipus de contacte físic similar. 

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2 
m (ex. convivents, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys 
d’oci...) durant almenys 15 min sense protecció adequada. Per tal de concloure que s’ha 
mantingut una protecció adequada, s’ha de valorar de forma rigorosa l’existència de 
mesures de protecció durant tot el temps de contacte. 

- En el moment actual i per acord consensuat en el marc de la ponència d’alertes estatal, 
no es recomana fer estudi de contactes en viatgers i, per tant, no es consideren 
contactes estrets els contactes en avions, trens o altres mitjans de transport terrestre de 
llarg recorregut. 

 
Més informació al Canal Salut 
 
 
2. No proactivitat en l’autodeclaració de cercle estret 
 
El període a considerar per a la detecció de contactes és des de 2 dies abans de l’inici dels 
símptomes del cas i fins al moment en què aquest és aïllat. En els casos asimptomàtics 
confirmats per PCR els contactes es busquen des de 2 dies abans de la data de realització 
de la prova. 
La persona afectada rep una trucada i/o un missatge que informa que és un contacte estret 
d’una persona diagnosticada, sense dir qui és, i que indica les mesures que ha de prendre. 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
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Més informació al Canal Salut 
 
Si el cas positiu correspon a un contacte estret a qui se li ha fet PCR o un test ràpid 
antigènic (el test ràpid antigènic està indicat sempre i quan la simptomatologia sigui recent, 
de 5 dies o menys) d’estudi, el gestor COVID fa la identificació dels contactes. 
- Els gestors de seguiment de contactes (scouts), truquen als contactes estrets per 

comunicar-los que són contactes estrets, recullen la informació epidemiològica i informen 
que han de fer l’aïllament preventiu, el seguiment dels símptomes (a través de l’app 
STOP COVID19 CAT) i com han de tramitar la baixa laboral, si la necessiten. Els 
contactes de contactes estrets asimptomàtics no han de fer quarantena. 

- L’Equip d’Epidemiologia: amb tota la informació recopilada, investiga i estudia les causes 
del contagi, detecta els possibles focus, detecta brots i  fa seguiment de les cadenes de 
transmissió, gestiona determinats casos i activa l’Oficina d’Intervenció Comunitària si és 
necessari. 

 
Més informació al Canal Salut 
 
 
3. Responsabilitat i veracitat en la informació que traslladi la persona “afectada” 
 
Totes les dades que la persona aporta dels seus contactes estrets són confidencials i no 
se’n fa cap ús en cas que la PCR surti negativa. Els contactes tampoc no saben la identitat 
de la persona que ha donat positiu. 
 
Cal actuar amb responsabilitat, sentit ètic i compromís social. Cal dir sempre la veritat. 
   
Més informació al Canal Salut 
 
 
4. Ús intensiu de la mascareta (delimitació més acurada d’oficina “oberta”) 
 
En el context actual, l’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones de més de 6 
anys, en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es 
trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat, 
segons 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. 
 
Més informació sobre l’ús de mascaretes al web gencat 
 
En l’àmbit laboral i en empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora estigui 
al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les 
mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent 
recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior 
del centre de treball (entrades, sortides, lavabo...). 
 
També es podrà prescindir de la mascareta en aquelles feines que impliquin un gran esforç 
físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en 
treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut. 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5277/procediment_identificacio_contactes_estrets_seguiment-casos_COVID-19_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5277/procediment_identificacio_contactes_estrets_seguiment-casos_COVID-19_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Us-obligatori-de-la-mascareta-00001
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En l'àmbit comunitari, es poden utilitzar mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. El 
tipus de mascaretes a utilitzar a la feina (higièniques, quirúrgiques, FFP2 o FFP 3) ve 
determinada per l’avaluació de riscos, les indicacions del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals i les instruccions de les autoritats sanitàries. El seu ús és obligatori en general als 
llocs de treball amb espais compartits(especialment superfícies de treball) o quan pugui ser 
més difícil complir de manera estricta i permanent les distàncies de seguretat mínimes 
establertes, com ara els desplaçaments. 
 
Més informació al web gencat 
 
També s’haurà d’atendre a les instruccions de l’autoritat sanitària, que pot indicar el seu ús 
amb caràcter general o amb indicacions concretes en funció de cada territori. 
 
Més informació al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
 
5. Reduir la presencialitat en l’interior dels equipaments judicials 
 
Entre les mesures a reforçar, mentre es mantinguin les recomanacions de les autoritats 
sanitàries de distanciació física, s’inclouen:  
 
- Realitzar preferentment les actuacions processals per mitjans telemàtics, d’acord amb 

l’article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives 
per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia. 

- Tots els tràmits presencials es realitzaran mitjançant cita prèvia i amb limitació 
d'aforament, essent obligatori anar amb mascareta i tenir-la degudament col·locada en 
tot moment per poder accedir i romandre en les instal·lacions judicials. 

 
 
6. Concepte de baixa efectiva (ICAM, no CAP) 
 
Si es diagnostica COVID-19 o es notifica que s’és contacte estret d'una persona 
diagnosticada i no es pot teletreballar, cal demanar la baixa laboral en el moment en què el 
sistema de salut es posi en contacte amb la persona per informar-li de la seva condició de 
contacte estret. 
 
El professional sanitari tramitarà l'informe de baixa i el publicarà a l’espai Informes i resultats 
de La Meva Salut, des d'on es podrà descarregar. 
 
Més informació al Canal Salut 
 
La baixa és efectiva des del mateix moment en què es comunica. No cal esperar a disposar 
de l’acreditació documental. 
 
 
 
Barcelona, 28 d’octubre de 2020 

https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/salut/
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQS-SARS-COV2-SSL-TECNIQUES-12062020.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/atencio-centres-sanitaris/baixa-laboral/#bloc1

