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Fase 3 del Pla de desescalada. Vacances, assumptes particulars, permís per deure 

inexcusable i avaluació de persones especialment sensibles front a la COVID-19. 

 

L'Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny, activa la Fase 3 del Pla de desescalada per a 

l'Administració de justícia front la COVID-19, amb efectes des del 9 de juny de 2020. La 

referida Ordre estableix en el punt segon, el següent: 

 

“Sens perjudici de la subjecció de tot el personal a les necessitats del servei i de la seva 

disposició, quan se’l requereixi, per a la prestació dels serveis públics encomanats a 

l’Administració de Justícia, s’entendrà que tots els funcionaris d’aquesta Administració que 

actualment es troben de permís per deure inexcusable, mantindran la seva vigència en la 

nova fase 3, extingint-se els seus efectes el 21 de juny de 2020.  

En qualsevol cas, l’excepcional utilització d’aquest permís en l’actual situació quedarà 

restringida als casos degudament acreditats i justificats, pel temps indispensable per al 

compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats 

amb la conciliació de la vida familiar i laboral. 

El permís per deure inexcusable afectarà als treballadors de l’Administració de Justícia amb 

fills/es menors de 14 anys (els fills de 14 o mes anys no donaran lloc a la renovació d’aquest 

permís, excepte que s’acreditin altres circumstàncies de dependència), o amb persones 

majors dependents, que no poguessin flexibilitzar el seu horari de treball amb les 

alternatives existents en el seu àmbit territorial, o que no puguin desenvolupar l’activitat 

ordinària en la modalitat de teletreball. 

Els restants permisos i llicències dels empleats públics, entre els que expressament 

s’inclouen els dies de vacances, els assumptes particulars i els assumptes propis mantenen 

intacta la seva efectivitat i els criteris per a la seva meritació.” 

 

 

La Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics informa quant al règim aplicable 

per a la sol·licitud i gaudiment de les vacances, del permís per assumptes particulars i del 

permís per deure inexcusable i per a l’avaluació de persones amb patologies susceptibles 

d’agreujar-se per efecte de la COVID-19: 

 

Vacances: 

El règim aplicable al personal de l’Administració de Justícia per al gaudiment de les 

vacances corresponents a l’any 2020 serà el previst en la Circular SG 1/2016, de 22 de juny, 

de la Secretaria General del Departament de Justícia sobre el gaudiment de les vacances 

del personal al servei de l’Administració de justícia destinat a Catalunya i el procediment per 

concedir‐les. 

 

../../Vacances-permisos-AP%20FASE%203/20%20Circular%201_2016%20vacances.pdf
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Assumptes particulars: 

Degut a les circumstàncies excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma per la 

COVID-19, s’amplia el període de gaudiment de les hores d’assumptes particulars 

corresponents a l’any 2020 fins al 30 d’abril de 2021. 

 

Així mateix, s’amplia el període de gaudiment de les hores d’assumptes particulars 

corresponents a l’any 2019, que inicialment finalitzava el 30 de juny de 2020, fins al 30 de 

novembre de 2020. 

 

Permís per deure inexcusable per fills menors de 14 anys o persones dependents a 

càrrec: 

Les persones que a l’inici de la fase 3 ja disposen del permís per deure inexcusable per fills 

menors de 14 anys (els fills de 14 anys o mes no donen dret al permís) o persones 

dependents a càrrec, mantindran la seva vigència en la fase 3 amb la data límit de 21 de 

juny de 2020, data en la qual qual el permís per deure inexcusable quedarà automàticament 

revocat. 

L’Ordre Ministerial estableix que la utilització d’aquest permís en la fase 3 queda restringida 

al temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o 

personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. A aquests 

efectes, en cas que el temps necessari d’utilització del permís per la fase 3 sigui inferior a 

l’autoritzat per la fase 2, s’haurà de sol·licitar novament per les hores o els dies concrets en 

què efectivament s’hagi d’atendre als deures referits. 

Serà vàlida i no s’haurà de tornar a presentar la documentació acreditativa que ja s’hagi 

presentat per sol·licitar el permís durant la vigència de l’estat d’alarma, sens perjudici que 

l’Administració pugui efectuar els requeriments necessaris per a la verificació de la 

concurrència dels requisits per a la utilització del permís en la fase 3. 

 

Avaluació de persones especialment sensibles front la COVID-19:  

 

L’apartat 2 de l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny, estableix que “No podrà ser 

cridat a prestar serveis de forma presencial el personal que tingui reconeguts permisos per 

patologies susceptibles d’agreujar-se per efecte de l’exposició a la COVID-19, mentre no es 

verifiqui pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals en quines condicions pot prestar servei 

presencial en situació de seguretat”. 

 

En aplicació d’aquesta disposició i de conformitat amb l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, 

el Departament de Justícia manté per a la fase 3 el procediment ja vigent d’avaluació de les 

persones que pateixin patologies susceptibles d’agreujar-se per efecte de la COVID-19, que 

es el següent: 

 

Les persones que durant la vigència de l’estat d’alarma hagin sol·licitat el permís per deure 

inexcusable per trobar-se en un dels supòsits previstos en el punt 6 de la Instrucció SRAJ 
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1/2020, de 15 de març, per patir patologies susceptibles d’agreujar-se per efecte de la 

COVID-19, i hagin presentat la corresponent documentació acreditativa, seran avaluades 

per la Unitat Bàsica de Salut del Servei de Prevenció de Riscos Laborals a fi i efecte de 

determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que puguin adoptar-se, d’acord 

amb l’establert en el punt 10 de l’Annex I de 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. 

 

Aquesta avaluació dels treballadors que ja van sol·licitar el permís durant la vigència de 

l’estat d’alarma s’efectuarà d’ofici per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, 

sense que sigui necessària una sol·licitud específica. A aquests efectes, es valorarà la 

documentació justificativa ja presentada per a la sol·licitud del permís durant l’estat d’alarma, 

sens perjudici que el Servei de Prevenció pugui requerir informació o documentació 

addicional per a la seva valoració i elaboració del corresponent informe.  

 

Mentre no s’hagi efectuat l’avaluació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, 

les persones que disposen del permís per deure inexcusable per patir patologies 

susceptibles d’agreujar-se per efecte de la COVID-19 no seran cridades a prestar servei 

presencial. 

 

Finalment, per a aquells treballadors que poguessin ser considerats com especialment 

sensibles i que, d’acord amb l’establert en el punt 10 de l’Annex I de l’Ordre JUS/394/2020, 

vulguin sol·licitar per primera vegada durant la fase 3 la qualificació de l’activitat ordinària del 

seu lloc en relació amb la seva exposició a la COVID-19, ho hauran de comunicar 

personalment a la Bústia corporativa   ubsciutatjusticia.dj@gencat.cat  per tal que el 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals pugui realitzar, si escau, informe sobre les mesures 

de prevenció, adaptació i protecció que correspongui adoptar. 

 

 

 

Barcelona, 6 de juny de 2020 
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