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Fase 1 del Pla de desescalada. Horari i permís per deure inexcusable 

 

La Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics informa quant a l'horari i el permís per 
deure inexcusable durant la fase 1 del Pla de desescalada per a l'Administració de justícia aprovat per 
l'Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, que aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de 
desescalada per a l'Administració de justícia davant la COVID-19 el següent: 

 

Horari 

L’Ordre estableix a l'Annex II que la Fase I del Pla de desescalada s'activa amb efectes des del 12 de 
maig de 2020. 

Així mateix, l'Annex III preveu la possibilitat d'establir torns de tarda exclusivament per la necessitat 
d’atendre els criteris de les autoritats sanitàries necessaris per fer front a la COVID-19, i determina 
que, quan s’estableixin torns de matí i tarda, l’horari del torn de matí serà de sis hores entre les 7.30 i 
les 14 h, i el de tarda de quatre hores i trenta minuts entre les 15 i les 20 h. 

Per tant, mentre no s’hagin d’implementar els torns de tarda previstos en l’Annex III de l’Ordre, l’horari 
de la jornada serà l'ordinari. En conseqüència, en aplicació de la present Ordre Ministerial, queda 
sense efecte la informació que el Departament de Justícia va publicar a la Intranet en data 16 de març 
de 2020 sobre la limitació de l’horari de prestació presencial del servei de 9 a 14 hores. 

 

Permís per deure inexcusable 

Sobre el permís per deure inexcusable, l’Annex II de l’Ordre estableix textualment: 

"3. Exclusió formal de participació en torns. 

No es podrà cridar a formar part d'aquests torns: 

-El personal que tingui reconeguts permisos per patologies susceptibles d'agreujar per efecte de 
la COVID-19, fins que no es verifiqui per l'autoritat competent en quines condicions pot prestar servei 
en situació de seguretat, i sempre que l'administració competent les garanteixi. 

- El personal que tingui reconeguts permisos per raó de deure inexcusable, sense perjudici de la seva 
preferència per formar part dels torns de tarda, si aquest horari s'ajusta a les seves necessitats i 
és procedent el seu establiment excepcional. Durant la vigència de la fase I els secretaris de govern i 
els responsables de les comunitats autònomes requeriran a les persones interessades la justificació 
documental que considerin pertinent que acrediti la concurrència dels pressupostos per a la seva 
concessió i la impossibilitat de compatibilitzar completament el deure inexcusable amb la assistència 
al lloc de treball." 

D’acord amb aquesta disposició, a partir del dia 12 de maig i mentre no s’estableixin torns de tarda, 
continuaran exemptes dels torns de prestació del servei les persones que ja tinguin reconegut el 
permís per deure inexcusable, sens perjudici que l’Administració pugui efectuar els requeriments 
necessaris per a la verificació de la concurrència dels requisits per al gaudiment del permís i, en cas 
que s’hagi d’establir excepcionalment un torn de tarda per motius sanitaris, per tal de poder 
comprovar si aquest horari s’ajusta a les necessitats del funcionari per poder-se incorporar al lloc de 
treball. 

 

Barcelona, 11 de maig de 2020 


