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Protocol de comunicacions d’aïllaments preventius COVID-19 per al personal de 
l’Administració de justícia 
 
Els treballadors afectats per una situació susceptible d’aïllament d’acord amb els criteris establerts pel 
Departament de Salut (vegeu http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus) han de trucar al seu centre 
d’atenció primària o al 061. 
 
Són les autoritats sanitàries les que valoren i determinen si s’ha de disposar l’aïllament preventiu. En 
cas que es disposi l’aïllament preventiu, l’autoritat sanitària expedirà la incapacitat temporal i 
l’absència al lloc de treball estarà justificada. Únicament l’autoritat sanitària té competència per 
determinar les situacions d’aïllament preventiu i, per tant, només en aquest cas l’absència estarà 
justificada. 
 
A efectes de garantir la necessària organització del servei, el treballador afectat haurà de comunicar 
les mesures adoptades per l’autoritat sanitària al seu superior jeràrquic (el director de l’oficina: lletrat 
de l’Administració de justícia, fiscal o Direcció de l’IMLCFC, segons correspongui).  
 
Per tal que el Departament tingui coneixement fidel i actualitzat de les persones afectades pel 
coronavirus SARS-CoV-2 i poder prendre, en el seu cas, les mesures organitzatives pertinents, un 
cop el superior jeràrquic rebi del treballador afectat la comunicació sobre la mesura adoptada, ho 
haurà de comunicar immediatament al Departament de Justícia a través de la següent bústia de 
correu electrònic:  
covid19justicia@gencat.cat  
 
Així mateix, el superior jeràrquic de la persona afectada d’una mesura d’aïllament, també ho haurà de 
comunicar a la gerència o servei territorial del Departament de Justícia per tal que, en el seu cas, 
es puguin dur a terme les actuacions de neteja sanitària i desinfecció que corresponguin. 
 
Esquema del circuit de comunicacions 

 
Si l’autoritat sanitària tanca un edifici judicial (o un espai concret de l’edifici), les persones que hi 
treballen queden en situació de disponibilitat a l’espera que se’ls donin les instruccions pertinents per 
part del Departament de Justícia i/o els directors d’oficina sobre el moment de la reincorporació al 
centre de treball o, en el seu cas, per a la prestació del servei en les dependències que es puguin 
habilitar provisionalment a tal efecte. 
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