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Informació sobre control horari  per a l’adaptació de la sol·licitud del permís per 

assumptes particulars i flexibilitat horària per fills menors de 12 anys en òrgans 

judicials i fiscalies que tenen establerts torns de matí i tarda, i adequació de la borsa 

d’hores del calendari laboral de l’any 2020. 

 

 

Sol·licitud del permís per assumptes particulars 

 

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. 

 

Aquest règim horari excepcional establert pel Ministeri de Justícia comporta una jornada 

inferior a l’ordinària i unes condicions de prestació del servei diferents a les regulades per la 

normativa de règim horari aprovada pel Departament de Justícia, en concret, pel Decret 

177/2014, de 23 de desembre, sobre jornada de treball del personal al servei de 

l’Administració de Justícia a Catalunya, l’Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, per la qual 

s’aprova el calendari laboral, i el Pacte de la Mesa de negociació del personal al servei de 

l’Administració de Justícia sobre jornada i horari de 12 de gener de 2017. En conseqüència, 

el règim de jornada i horari de prestació del servei en els òrgans judicials i fiscalies que 

tenen establert torn de matí i tarda per criteris sanitaris està subjecte a unes condicions 

excepcionals que afecten a les possibilitats de compensacions en la part flexible de l’horari i 

a la sol·licitud d’hores d’assumptes particulars per part del personal que presta serveis en 

aquestes oficines. 

 

La Instrucció SRAJ 2/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, 

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 (Annex de 6 de juny per la Fase 3 del Pla de desescalada). 

 

Des del Departament de Justícia es van efectuar 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 i còmput de les 7 hores de jornada completa en l’horari d’hivern i de 

6.30 hores en horari d’estiu.  

 

Tanmateix, aquest nou règim horari establert pel Ministeri de Justícia també comporta 

necessàriament adequacions en relació amb el còmput d’hores per la sol·licitud de permisos 



 

              2  

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

i les franges de flexibilitat horària en aquelles oficines que tinguin establert el torn de matí i 

tarda. 

 

Com s’ha exposat, en compliment de l’horari establert pel Ministeri de Justícia, la jornada del 

personal que fa torn de matí o torn de tarda amb prestació efectiva de 6 hores i 4.30 hores 

respectivament, es computa com a prestació efectiva del servei per  6.30 hores en horari 

d’estiu i 7 hores en horari d’hivern. A aquests efectes, per sol·licitar el permís per 

assumptes particulars per tota la jornada, s’haurà de demanar el permís per tot el dia 

(6.30 en horari d’estiu i 7 hores en horari d’hivern), computant-se així a efectes del 

permís el nombre d’hores íntegres de la jornada computada per la prestació del servei.  

 

Si el funcionari sol·licités únicament el permís per assumptes particulars per les hores de 

prestació efectiva (per exemple, 6 hores en torn de matí o 4.30 hores en torn de tarda), el 

sistema de marcatge horari computaria únicament les hores sol·licitades, de manera que es 

reflectiria un dèficit horari per la diferència fins a completar la jornada computada com a 

prestada (per exemple, en horari d’estiu de 6.30 hores, el dèficit horari seria de mitja hora en 

torn de matí i dues hores en torn de tarda). Les hores de dèficit horari no son 

recuperables atès que aquest règim horari especial no preveu parts flexibles 

recuperables en dies posteriors. Per aquest motiu cal sol·licitar el permís per la 

jornada íntegra (6.30 en horari d’estiu i 7 hores en horari d’hivern). 

 

En cas que el permís per assumptes particulars es gaudeixi per un nombre d’hores inferior a 

la totalitat del torn de matí o tarda de manera que es presti el servei durant la resta de la 

jornada, la sol·licitud de permís per assumptes particulars s’haurà de fer pel nombre d’hores 

que efectivament es gaudeixen de permís, que sumat amb la prestació del servei en la resta 

d’hores de la jornada permetrà computar en el sistema de control horari la totalitat de la 

jornada sense cap dèficit horari. 

 

Atès que els funcionaris que treballen en òrgans judicials que tenen torn de matí i tarda 

tenen una jornada amb un nombre inferior d’hores al dels funcionaris que presten serveis en 

règim horari ordinari, si bé es cert que han de demanar el nombre íntegre d’hores de la 

jornada que se’ls computa pel torn que fan (6.30 hores en jornada d’estiu) atès que no es 

disposa de la possibilitat de compensació horària, també es cert que en cap cas hauran de 

fer la recuperació horària que sí han de fer els funcionaris que fan la jornada horària 

ordinària i demanen 5.30 hores (part fixe de l’horari). Son dos règims horaris que no son 

comparables per quant un (torn de matí i tarda) té una jornada diària i setmanal inferior a 

l’altre (jornada ordinària). El torn de matí i tarda es un règim horari excepcional aprovat pel 

Ministeri de Justícia i que per la seva configuració i característiques no es pot subjectar a les 

mateixes normes de compensació horària que el règim horari ordinari aprovat per la 

normativa de jornada i horaris del personal de l’Administració de Justícia de Catalunya en 

els corresponents Decrets, Ordres i pactes sindicals. 

 

El personal funcionari que presta serveis en òrgans judicials i fiscalies que no tenen 

establerts torns de matí i tarda per criteris sanitaris, es a dir, que presta serveis en jornada 

ordinària en horari de matí, se’ls aplicarà el règim general previst en el Decret 177/2014, 

de 23 de desembre, sobre jornada de treball del personal al servei de l’Administració de 
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Justícia a Catalunya, l’Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, per la qual s’aprova el calendari 

laboral, i el Pacte de la Mesa de negociació del personal al servei de l’Administració de 

Justícia sobre jornada i horari de 12 de gener de 2017. En conseqüència, l´horari d´entrada 

serà a les 8.00 hores i la part flexible de l’horari finalitzarà a les 16.30 hores en horari 

d´estiu i podran sol·licitar el permís per assumptes particulars amb els marges i condicions 

ordinaris, es a dir,  per la part fixa de l’horari de 5.30 hores amb la consegüent necessitat 

de recuperar 1 hora fins a completar la jornada d´estiu (6.30 hores).  

 

 

Flexibilitat horària per fills menors de 12 anys 

 

L’horari establert pel Ministeri de Justícia es l’anteriorment indicat de 6 hores entre les 7.30 i 

14 hores. En els sistemes de marcatge horari que el Departament de Justícia ha hagut de 

modificar davant els diferents escenaris de presencialitat aprovats s’ha inclòs el de 9 a 15 

hores per aquell personal que presti serveis en òrgans judicials que tenen establert un torn 

de matí i tarda i hagin d’atendre a la presentació d’escrits d’acord amb l’establert en l’article 

135 de la LEC (Nota informativa publicada a la Intranet el 15 de juny de 2020). El personal 

amb flexibilitat horària reconeguda per tenir fills menors de 12 anys que presta servei en 

oficines que tenen establert el torn de matí i tarda i que per motius de conciliació no puguin 

iniciar la seva jornada en l’horari establert pel Ministeri de Justícia (de 7.30 a 8 hores) es 

podrà acollir excepcionalment i sempre i quan sigui absolutament imprescindible a 

aquest mateix horari (de 9 a 15 hores) i, per tant, iniciar la seva jornada a les 9 hores. 

S’haurà de comunicar aquest fet al director de l’oficina, el qual ho haurà d’informar a la 

Gerència o Servei Territorial corresponent. 

 

El personal funcionari que presta serveis en òrgans judicials i fiscalies que no tenen 

establerts torns de matí i tarda per criteris sanitaris, es a dir, que presta serveis en jornada 

ordinària en horari de matí, seguiran gaudint de la flexibilitat horària d’entrada fins a les 

9.30 hores. 

 

Borsa d’hores calendari laboral 2020 

 

La borsa d’hores resultant del calendari laboral per a l’any 2020 es de 21 hores. Atès que 

durant gairebé 3 mesos de l’any 2020 (14 de març a 9 de juny) la prestació del servei ha 

estat condicionada per les limitacions de presencialitat vinculades als serveis essencials i a 

les fases de desescalada establertes en les successives resolucions i ordres del Ministeri de 

Justícia, impedint amb caràcter general la realització d’aquestes hores, es redueix 

proporcionalment el nombre d’hores de la borsa del calendari laboral que passa a ser de 16 

hores.  

 

Finalització del permís per deure inexcusable per tenir cura de fills menors de 14 anys o 

persones dependents a càrrec el dia 21 de juny 

 

Es recorda que l'Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny, per la qual s’activa la Fase 3 del Pla de 

desescalada per a l'Administració de justícia front la COVID-19, estableix que el personal 

que disposa del permís per deure inexcusable per fills menors de 14 anys  o persones 
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dependents a càrrec extingeix els seus efectes el dia 21 de juny de 2020. En conseqüència, 

a partir d’aquesta data el referit permís quedarà automàticament revocat sense 

possibilitat de renovació.   

 

 

 

 

Barcelona, 16 de juny de 2020 

 
 


