
Justificació absències derivades de la prestació de serveis essencials del 

personal al servei de l’Administració de Justícia durant la vigència de l’estat 

d’alarma 

 

A continuació s’exposa la forma de justificar les absències pels diferents motius derivats 

de la prestació dels serveis essencials: 

 

Les persones que, d’acord amb la programació de torns rotatoris establerta pel director/a 

de l’Oficina per la prestació de serveis essencials no estiguin designades per al torn de 

la jornada, no hauran de fer justificació de control horari.  

 

El personal que pugui estar en situació de disponibilitat només haurà de fer la justificació 

de control horari en el lloc de treball quan s’hi hagi de desplaçar pel requeriment de 

prestació efectiva dels serveis essencials. En aquest cas, haurà de fer el fitxatge de 

l´entrada i la sortida (horari de 9h a 14h).  

 

En cas que un funcionari designat o requerit per acudir presencialment al jutjat per la 

prestació de serveis essencials no hi acudeixi, el directors/es de l’Oficina comunicaran 

aquesta circumstància als Secretaris Coordinadors Provincials, per al cas dels òrgans 

judicials, i al Departament de Justícia.   

 

D’acord amb l’establert en el punt 6 de la Instrucció SRAJ 1/2020, les absències 

derivades de l’aplicació d’algun dels supòsits específics d’exempció (malalties 

cròniques, fills menors de 16 anys o persones dependents a càrrec) tindran la 

consideració de compliment d’un deure inexcusable i el personal afectat pels mateixos 

ho haurà de comunicar al superior jeràrquic.  

 

A excepció del personal adscrit al IMLCFC, amb un circuit de validació propi i que serà 

comunicat pel mateix Institut al seu personal, la resta de treballadors hauran de tramitar 

la sol·licitud de permís per deure inexcusable per: ATRI>Gestió del temps>Permisos i 

llicències>Sol·licituds>Permís per deures inexcusables >Dins de la meva Demarcació 

Territorial> (nom del Gerent o Director del Servei Territorial del Departament de 

Justícia), tot especificant la circumstància que l’ha motivat. Aquest tràmit tindrà la 

consideració de presentació de declaració responsable a tots els efectes i podrà ésser 

objecte de verificació pels òrgans i serveis responsables. 

 

La tramitació per ATRI s’haurà de fer justificant cadascun dels dies d’absència. Per 

tal d’assegurar un adequat registre del permís tant en el sistema de control horari SPEC 

com en el registre de personal, la sol·licitud de permís per deure inexcusable s’ha de 

formalitzar de forma individualitzada per cada dia, sens perjudici que, a efectes pràctics, 

es pugui fer el tràmit a ATRI en un sol dia per justificar individualment el permís de tots 

els dies de la setmana (o d’un període superior). El validador al qual s’ha de trametre 

la sol·licitud del permís és la Gerència o Servei Territorial que correspongui a través de 

la cerca descrita anteriorment en el desplegable de validadors >Dins de la meva 

Demarcació Territorial> (nom del Gerent o Director del Servei Territorial del 

Departament de Justícia). 



 

Abella Roca, Elisabet - SERVEIS TERRITORIALS (Gerència T. BCN Ciutat i l’Hospitalet) 

Mateo Botella, Rosa M. - SERVEIS TERRITORIALS (Gerència T. BCN Comarques) 

Martinoy Camós, Jordi - SERVEIS TERRITORIALS (Serveis Territorials Girona) 

Montfort Samà, Jaume – SERVEIS TERRITORIALS (Serveis Territorials Lleida) 

Ferran Roig, Eva –SERVEIS TERRITORIALS (Serveis Territorials Tarragona) 

Ingla Torné, Montserrat- SERVEI TERRITORIALS (Serveis Territorials Terres de l’Ebre) 

 

 

Si el permís ja s’ha demanat directament al superior jeràrquic (Lletrat de l’Administració 

de Justícia o al Fiscal) i aquest no està en disposició de poder-lo validar, el treballador 

podrà procedir a l’anul·lació del permís tramitat davant del Lletrat o Fiscal i a generar un 

nou permís adreçat a la Gerència o Servei Territorial competent.  

 

En el cas, que s´hagi fet una sol·licitud de permís per deure inexcusable de més d’un 

dia o per tot el període de l’estat d´alarma decretat, degut als problemes detectats  en 

el sistema de control horari SPEC, el treballador haurà de procedir a l’anul·lació d’aquest 

permís y fer-lo de forma individualitzada per cada dia, sens perjudici que, a efectes 

pràctics, es pugui fer el tràmit a ATRI en un sol dia per justificar individualment el permís 

de tots els dies de la setmana (o d’un període superior).  

 

 

Aclariment sobre els requisits per al gaudiment de l’exempció de prestació de 

serveis essencials del personal amb persones dependents a càrrec:  

 

El punt 6 de la Instrucció SRAJ 1/2020, de 15 de març, estableix com una circumstància 

d’exempció de la prestació dels serveis essencials “...el personal que tingui persones 

dependents a càrrec com a conseqüència del tancament de centres  per disposició de 

l’autoritat sanitària”. Així mateix, la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia, de 16 de 

març, per la qual es desenvolupa la Resolució de 14 de març sobre serveis essencials 

en l’Administració de Justícia, estableix que quedaran exempts “els funcionaris que es 

trobin en la situació de deure inexcusable per l’atenció de menors o majors que es trobin 

sota la seva dependència”. 

 

A fi i efecte de clarificar els requisits que han de concórrer per a l’aplicació del supòsit 

d’exempció exposat, la persona inclosa dins del supòsit referenciat ha d’acreditar que 

incorre en les causes justificatives de l’exempció que originen la sol·licitud del permís 

per deure inexcusable. La justificació es farà:  

 

- Fills menors de 16 anys: acreditació del llibre de família. 

- Persones dependents a càrrec del treballador exempt de prestació de serveis 

essencials fins el segon grau de consanguinitat o afinitat: empadronament  que 

justifiqui el mateix domicili que la persona sol·licitant i informe mèdic o document 

justificatiu de la dependència física, psíquica o sensorial de la persona a càrrec 

que li impedeix autonomia i requereix d’assistència de la persona que demana 

el permís.   



La documentació justificativa per a l’autorització del permís s’enviarà les bústies 

següents:  

 

Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet: gestiopersonal.gtbch.justicia@gencat.cat 

Gerència Territorial de Barcelona Comarques: personal.gtcomarques.dj@gencat.cat 

Serveis Territorials de Girona: personal.aj.girona.dj@gencat.cat 

Serveis Territorials de Lleida: jmpadilla@gencat.cat  

Serveis Territorials de Tarragona: BJUPERTAR@gencat.cat 

Serveis Territorials de Les Terres de l’Ebre: nvidalt@gencat.cat; regina.fornos@gencat.cat 

 

 

 

Barcelona, 27 de març de 2020 
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