
ACORD 

Puigcerdà, a 24 de març 2020 

A fi i efecte de fixar criteris en matèria de guàrdia i custòdia durant el període de duració de 
l’ estat d’alarma provocat per el COVID 19 (coronavirus) ACORDO fixar els següents 
criteris i recomanacions a observar durant la vigència de l’anteriorment esmentat estat 
d’alarma acordat per RD 463/2020, de14 de març: 

 a).- En els casos de custodia compartida per setmanes alternes o períodes superiors, 
es manté el règim acordat, recordant als progenitors que els intercanvis s’ hauran de dur a 
terme minimitzant en la mesura del possible l’exposició dels menors al COVID-19. Si el 
sistema de custòdia compartida és diferent al de setmanes alternes, es recomana als 
progenitors consensuar un sistema de setmanes alternes per d’aquesta manera evitar 
desplaçaments innecessaris. 

 b).- En els casos de custòdia exclusiva, es mantenen els caps de setmana alterns amb 
pernocta. En cas de no existir pernocta, el sistema passarà a ser d’ un dia (dissabte o 
diumenge) a triar per el progenitor amb qui hagi/n d’estar el/s menor/s en caps de setmana 
alterns. Durant aquest dia, l’ horari de recollida del menor serà a les 10 hores del matí, i el 
retorn, a les 19 hores. 

 c).- Queden suspensos tots els dies de visita entre setmana en els casos de custòdia 
exclusiva. Aquesta suspensió comprèn dates especials com ara aniversaris dels fills, 
progenitors o familiars. 

 d).- Les vacances de setmana santa es mantindran en els termes acordats en la 
sentència/interlocutòria corresponent. 

 e).- Els progenitors cuidaran de facilitar i afavorir la relació amb el progenitor no 
custodi per els mitjans tècnics i telemàtics disponibles, sempre de manera proporcionada i 
en horaris raonables, de manera que no s’alteri el descans i rutines del menor. 

 f).- Si algun dels progenitors, fills o convivents de qualsevol d’ells presenta 
símptomes de la malaltia o ha resultat positiu en el test de COVID-19, partint del criteri de 
superior interès del menor, el menor passarà a estar en companyia del progenitor no afectat, 
quedant SUSPÈS el sistema de custòdia vigent, suspensió que serà efectiva durant el 
període de quarantena de la persona afectada. 

 g) Les demandes executives que en presentin seran registrades telemàticament (via 
lexnet) recordant que atès que actualment els terminis processals estan suspesos, es 
tramitaran un cop hagi finalitzat l’actual estat d’alarma o, eventualment, les seves 
pròrrogues. 



 h).- Les visites programades al Punt de Trobada queden suspeses a fi i efecte 
d’evitar una exposició innecessària dels menors principalment, així com també dels 
progenitors i professionals del centre. 

 i).- La còpia de la resolució que estableixi el sistema de custòdia 
(interlocutòria/sentència)  servirà com a títol per justificar davant de les autoritats policials 
la necessitat del desplaçament, advertint als interessats que l’ ús fraudulent de la mateixa 
podrà donar lloc a les responsabilitats administratives i/o penals corresponents. 

 j).- Tot i l’excepcionalitat de l’actual situació es fa necessari recordar als progenitors 
la necessitat de donar compliment a les resolucions judicials tret aquells casos en que no 
sigui possible, casos que hauran de quedar acreditats degudament. Així mateix, recordar 
que la falta de compliment injustificat per part de qualsevol dels progenitors d’allò que 
s’estableix a les resolucions en matèria de custòdia podrà donar lloc, en el seu cas, a una 
revisió de les mesures acordades. 

 

 

 


