
Fase 1 del Pla de desescalada. Horari Registre Civil i dotacions Jutjats de Pau i 

Agrupacions de Secretaries de Pau 

 

La Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics informa quant a l'horari del 

Registre Civil i les dotacions per a la prestació del servei dels jutjats de pau i 

agrupacions de secretaries de pau 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 Registre Civil 

L’Ordre Ministerial estableix a l’Annex II les dotacions de personal per a la prestació 

del servei del Registre Civil. L'Annex III disposa els criteris per a l’establiment dels 

torns de tarda i l’horari de les jornades, sense que s’estableixi un horari especial 

diferent del previst amb caràcter ordinari per a la prestació d’aquest servei. En 

conseqüència, l’horari del Registre Civil aplicable durant la fase 1 del Pla de 

desescalada per a l’Administració de Justícia serà l’establert per al funcionament 

ordinari d’aquest servei. 

 

Jutjats de Pau  

L’Ordre Ministerial no estableix la dotació d’efectius que s’han d’incorporar als jutjats 

de pau d’acord amb les seves característiques organitzatives i funcionals específiques. 

A aquests efectes i per tal de compatibilitzar l’adequada prestació del servei amb les 

mesures de seguretat laboral previstes en l’Annex I de la mateixa Ordre, les dotacions 

d’efectius seran les que es preveuen en l’Annex de la Resolució del Ministre de 

Justícia, de 13 d’abril, per la qual s’adapta la prestació del servei públic de Justícia al 

Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril. 

 

Agrupacions de Secretaries de Pau 

En les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, el servei es prestarà mitjançant el 

règim general de disponibilitat i la presencialitat del personal assignat només es podrà 

exigir en cas que hi hagués alguna actuació declarada essencial en l’apartat 6 de la 

Instrucció 1/2020 i sempre que estigui justificada per part de l’òrgan que exhorta. 

 

Barcelona, 12 de maig de 2020  


