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amb l’Administració de Justícia 

Informació sobre la compatibilització de l’horari dels òrgans judicials i oficines amb 

torn de matí i tarda amb l’horari de presentació d’escrits  

 

 

L’Annex III de 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, disposa que l’establiment de torns de tarda 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. Quan s’estableixin 

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

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

 

Tanmateix, l’article 135 de la LEC estableix que la presentació d’escrits i documents, 

qualsevol que fos la forma, si estigués subjecte a termini, podrà efectuar-se fins a les 15:00 

hores del dia hàbil següent al del venciment del termini. A aquests efectes, l’article 3 de 

l’Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, per la qual s’aprova el calendari del personal al servei de 

l’Administració de justícia a Catalunya, estableix que s’haurà de garantir la presentació 

d’escrits fins a les 15 hores, d’acord amb el que disposa l’article 135 de la LEC. En el supòsit 

que no sigui possible cobrir voluntàriament aquesta franja horària, s’han d’establir torns 

rotatoris de permanència entre el personal, de manera que sempre quedi garantida 

l’assistència de personal fins a les 15 hores. 

 

Atès l’exposat i per tal de poder compatibilitzar sengles previsions normatives, el personal 

dels òrgans judicials que tinguin establert torn de matí i tarda i que hagi d’atendre la 

presentació d’escrits fins a les 15 hores, podrà iniciar el torn de matí a les 9:00 hores, 

mantenint d’aquesta manera el mateix nombre d’hores de prestació efectiva del servei que la 

resta del personal de l’òrgan judicial. A aquests efectes, des del Departament de Justícia ja 

s’han efectuat les modificacions horàries oportunes per adaptar el sistema de control de 

presència, de forma que el compliment d’aquest horari comporta la justificació de les 7 hores 

de jornada completa en horari d’hivern o de les 6 hores i 30 minuts en horari d’estiu.  

 

 

 

Barcelona, 12 de juny de 2020 

 

 


