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INSTRUCCIÓ SRAJ 2/2020, 
de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es determinen 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 durant la Fase 2 del Pla de Desescalada de l’Administració de justícia, aprovat 
per 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.   
 
 
L’article 27 del Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i 
organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia disposa 
que durant l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, s’establiran, 
per als lletrats de l’Administració de justícia i per a la resta de personal al servei de 
l’Administració de justícia, jornades de treball de matí i tarda per a tots els serveis i òrgans 
jurisdiccionals i que el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències 
en matèria de justícia establiran la distribució de la jornada i la fixació dels horaris de 
conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
Amb data 28 d’abril de 2020, el Consell de Ministres va adoptar el Pla per a la transició a 
una nova normalitat, que estableix els principals paràmetres i instruments per a la 
consecució de la normalitat, reactivant, entre d’altres àmbits d’activitat del sector públic, el 
de l’Administració de justícia, en el qual s’exposa que la reactivació passa, en primer lloc, 
per l’adopció d’un Esquema de Seguretat Laboral, i a la vegada, per un Pla de Desescalada, 
amb diferents fases que s’activaran en funció de les indicacions de l’autoritat sanitària i que 
permetin incrementar de manera progressiva la prestació dels serveis essencials de 
l’Administració de justícia, fins a poder comptar en l’última fase, amb el 100% del personal 
en les seves respectives seus de manera presencial i amb el 100% del servei públic de 
justícia restablert.  
 
En virtut de les funcions encomanades durant l’estat d’alarma al Ministre de Justícia per l’ 
Ordre SND/261/2020, de 19 de març, de coordinació de l’activitat professional dels membres 
dels cossos de funcionaris regulats en el llibre VI de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial, i d’acord amb l’article tercer de la pròpia Ordre que l’habilita per adoptar, quan 
sigui indispensable, quantes disposicions siguin necessàries per garantir una aplicació 
homogènia dels serveis essencials per a la salvaguarda de drets i llibertats de la ciutadania i 
de les recomanacions establertes pel Ministeri de Sanitat per a la salvaguarda de la salut 
pública, el mateix Ministeri de Justícia va dictar l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, per la 
que s’aprova l’Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l’Administració 
de justícia davant la COVID-19.  
 
Aquesta Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, aprova les mesures de seguretat laboral durant 
la pandèmia i per a la transició i recuperació progressiva de l’activitat ordinària de 
l’Administració de justícia les quals es contenen a l’Annex I i també aprova el Pla de 



 

              2  

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

Desescalada contingut en l’annex II i els criteris per a l’assistència dels torns de tarda  a 
l’annex III.  
 
Concretament, i pel que fa a l’establiment de torns de tarda, l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de 
maig, disposa que serà determinat exclusivament per cadascuna de les administracions 
competents en el seu àmbit d’actuació i que l’adopció d’aquesta mesura estarà motivada, 
també exclusivament, per la necessitat d’atendre als criteris de les autoritats sanitàries 
necessaris per fer front a la COVID-19. 
 
Els òrgans centrals i territorials competents del Departament de Justícia han efectuat la 
valoració dels equipaments i instal·lacions judicials a fi i efecte de determinar aquells en els 
quals es fa imprescindible l’establiment d’un torn de tarda per tal de garantir el compliment 
dels criteris de les autoritats sanitàries.  
 
Vist l’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de conformitat 
amb el qual cada Administració conserva les competències que li atorga la legislació vigent 
en la gestió ordinària dels seus serveis, en relació amb l’Annex 3 de l’Ordre JUS/394/2020, 
de 8 de maig, segons el qual l’establiment de torns de tarda serà determinat exclusivament 
per cadascuna de les administracions competents en el seu àmbit d’actuació.  
 
Per tot això, de conformitat amb el que estableixen l’article 10.1 del Decret 6/2019, de 8 de 
gener, de reestructuració del Departament de Justícia, en relació amb el 46.2.c del Decret 
278/2016, de 2 d’agost, també de reestructuració del Departament de Justícia, l’article 16 en 
relació amb l’11.2, paràgraf segon, de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 7.1 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, es dicta la Instrucció següent: 
 

1. Establiment de torns de matí i tarda 
 
Durant la Fase 2 a què es refereix l’Annex II de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, 
s’establiran torns de matí i tarda per al personal al servei de l’Administració de justícia a 
Catalunya que presta serveis en les oficines judicials, fiscalies i serveis de l’Administració de 
justícia que es detallen a l’Annex d’aquesta Instrucció, 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. 
 

2. Característiques dels torns de tarda 
 

Els criteris per a la cobertura de torns de tarda i les característiques dels torns, quant als 
percentatges de presencialitat, la participació, l’horari de les jornades i actuacions en jornada 
de tarda, són els establerts a l’Annex III de 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.  
 

3. Actualització de l’Annex d’aquesta Instrucció 
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L’Annex contingut en la present Instrucció podrà ser objecte de modificació d’acord amb les 
adaptacions que es vagin realitzant per al compliment dels criteris sanitaris  i en funció, al 
seu torn, de l’entrada en vigor de les successives fases del Pla de desescalada establertes a 
l’Annex II de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, i fins al moment que s’aixequin les 
recomanacions sanitàries que permetin retornar a la situació de funcionament ordinari en les 
condicions anteriors a la declaració de l’estat d’alarma.  
 
Les eventuals modificacions de l’Annex de la present Instrucció seran objecte de publicació 
al web i a la intranet del Departament de Justícia.  
 

4. Entrada en vigor i publicitat. 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i s’ha de publicar al web i 
a la Intranet del Departament de Justicia.  
 
 
El secretari de Relacions  
amb l’Administració de Justícia  
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