
Informació sobre la justificació horari de matí i tarda 
 
 
L’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, per la qual s’aprova l’Esquema de Seguretat 

Laboral i el Pla de Desescalada per a l’Administració de justícia davant la COVID-19, 

regula en el seu Annex III, l’establiment dels torns de tarda quan sigui necessari per 

atendre els criteris de les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19. 

 

La referida Ordre determina que quan s’estableixin aquests torns de matí i tarda, 

l’horari del torn de mati serà de sis hores entre les 7:30 i les 14:00 hores, i el de tarda 

de quatre hores i trenta minuts entre les 15:00 i les 20 hores. 

 

La Instrucció SRAJ 2/2020, de 23 de maig, determina les oficines judicials, fiscalies i 

altres serveis de l’Administració de justícia en els quals s’estableixen torns de matí i 

tarda per al personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, com a mesura 

imprescindible per garantir els criteris de salut laboral sobre l’ocupació d’espais 

establerts per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19. 

 

A aquests efectes, les persones que hagin de fer els torns de matí i tarda en els 

òrgans judicials i fiscalies establerts en la Instrucció SRAJ 2/2020, hauran de fitxar de 

forma ordinària a l’entrada i a la sortida del centre de treball en els sistemes de control 

horari, sense necessitat de tramitar cap altra justificació de compliment de la jornada.  

 

Des del Departament de Justícia ja s’han efectuat les modificacions horàries oportunes 

per adaptar el sistema de control de presència als nous requeriments, de forma que el 

compliment de qualsevol dels horaris previstos en l’Annex III de la referida Ordre 

Ministerial comporta la justificació de les 7 hores de jornada completa.  

 

En els òrgans judicials o fiscalies on s’apliquin els torns de mati i tarda, els directors de 

l’Oficina hauran d’informar a la Gerència o Servei Territorial corresponent de les 

persones adscrites a cada torn. 

 

 

Barcelona, 23 de maig de 2020 


