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Informació sobre la percepció de determinats conceptes retributius del 

personal de l’Administració de justícia durant la vigència de l’estat d’alarma pel 

COVID-19 

 

 

Retribució per prestació de guàrdia en règim de disponibilitat 

 

El règim de prestació dels serveis essencials aprovat per la Comissió de Seguiment per la 

gestió del sistema judicial durant la crisi ocasionada per la COVID-19 en la reunió de 26 de 

març de 2020 ha establert determinats supòsits de prestació dels serveis de guàrdia en 

règim de disponibilitat. 

 

Les persones que no presten presencialment el servei de guàrdia queden en situació de 

disponibilitat per tal que, si fos necessari, el director de l’oficina (LAJ o fiscal) pugui trucar-les 

en cas que hagin d'acudir al centre de treball per reforçar el servei.  

 

A aquests efectes, el Departament de Justícia abonarà la guàrdia en les mateixes 

condicions que si s'hagués fet presencialment, ja que no ha estat una opció del treballador 

sinó una prescripció de l'Administració per minimitzar el risc de contagi de la COVID-19. 

 

Pel que fa al 8è dia de la guàrdia, atès que s’han suspès els judicis immediats de delictes 

lleus, els funcionaris que havien d’entrar a la guàrdia queden en situació de disponibilitat per 

si haguessin de donar suport a la guàrdia de detinguts o incidències i, en conseqüència, el 

Departament abonarà les retribucions corresponents a aquesta guàrdia. 

 

Amb el certificat del director de l’oficina corresponent (LAJ o fiscal) conforme s’ha efectuat la 

guàrdia (tot i que sigui en règim de disponibilitat), es podrà fer l'abonament de les 

retribucions. 

 

Complement de substitució a cos superior 

 

El punt 5 de l’Acord de Govern de 24.7.2018, pel qual s’aprova el complement per retribuir el 

Programa per incentivar l’estabilitat de les plantilles dels òrgans judicials de l’Administració 

de justícia a Catalunya, estableix la relació d’absències del lloc de treball que no s’han de 

descomptar del total de dies que els treballadors fan la substitució a cos superior. 

 

El permís per deure inexcusable no es troba dins d’aquesta relació, per la qual cosa, en una 

situació normal, a les persones que haguessin sol·licitat aquest permís se’ls haurien de 

descomptar els dies corresponents. 

 

Tanmateix, i tenint en compte que la qualificació com a permís per deure inexcusable de les 

situacions en què el personal està exempt de la prestació de serveis essencials (malalties 
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cròniques, fills menors de 16 anys o persones dependents a càrrec ) l’ha determinat 

l’Administració, el Departament de Justícia ha adoptat el següent criteri: 

 

Excepcionalment i únicament durant la vigència de l’estat d’alarma, a les persones que 

tinguin reconeguda una substitució a cos superior i hagin sol·licitat el permís per deure 

inexcusable per concórrer alguna de les causes d’exempció de la prestació del serveis 

essencials previstes en el punt 6 de la Instrucció SRAJ 1/2020, de 15 de març, no se’ls 

descomptaran els dies que romanguin en aquesta situació.  

 

Així mateix, les baixes mèdiques per aïllament o contagi provocat per la COVID-19 tenen la 

consideració d’accident de treball, de conformitat amb les previsions contingudes en l’article 

11 del RDL 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a 

l’impacte econòmic del coronavirus SARS-CoV-2. En aquests casos, a les persones que 

estiguin fent una substitució a cos superior no se’ls tancarà la substitució i, en conseqüència, 

percebran el corresponent complement establert en el programa retributiu per incentivar 

l’estabilitat de les plantilles (substitució a cos superior).  

 

A efectes de poder abonar el complement del programa per incentivar l’estabilitat de les 

plantilles, el director de l’oficina (LAJ o fiscal) haurà de remetre a la gerència o servei 

territorial del seu àmbit el corresponent certificat de valoració del compliment del programa. 

 

En els supòsits d’incapacitat temporal per malaltia comuna s’aplicarà el règim general 

establert en el punt 5 de l’Acord de Govern de 24.7.18 esmentat i, en conseqüència, es 

tancarà la substitució a cos superior. 

 

 

Barcelona, 1 d’abril de 2020 


