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INSTRUCCIÓ SRAJ 3/2020, 
de 8 de juny, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual 
s’estableixen les condicions de prestació i les mesures i criteris de compensació del 
personal del cos d’auxili judicial que intervingui en els judicis, vistes públiques o 
compareixences assenyalats en horari de tarda.  
 
 
En el marc únic d’actuació estatal definit per l’actual estat d’alarma, l’Ordre SND/261/2020, 
de 19 de març, per a la 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 
durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
habilita al Ministre de Justícia 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.  
 
En aquest context legal, el Ministre 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. L’Ordre esmentada 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, també 
aprova el Pla de Desescalada contingut en l’Annex II i, en allò que ara interessa, estableix 
els criteris per a l’assistència dels torns de tarda a l’Annex III. 
 
Així, l’Annex III de l’Ordre 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. 
 
Al seu torn, l’Ordre JUS/430/2020, de 22 de maig, per la qual s’activa la Fase 2 del Pla de 
Desescalada per a l’Administració de Justícia front a la COVID-19, va disposar que 
s’establiran torns de tarda quan el nombre de funcionaris  que acudeixi a cobrir el torn de 
treball impedeixi garantir el manteniment de les mesures de seguretat. Afegeix que els torns 
de tarda s’establiran en les condicions previstes en l’Annex III de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 
de maig. 
 
Finalment, 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 a la COVID-19, determina en el seu 
Annex, que s’establiran torns de tarda en les condicions previstes en l’Annex III de l’Ordre 
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JUS/394/2020, de 8 de maig, quan no pugui garantir-se el manteniment de les mesures de 
seguretat per al desenvolupament de les funcions pròpies dels llocs de treball 
simultàniament per tots els funcionaris que hagin d’acudir al mateix centre de treball. En 
cadascun dels òrgans, serveis o unitats, si el nombre de funcionaris que presten serveis de 
manera presencial permet la cobertura del servei guardant les mesures de seguretat 
recomanades per les autoritats sanitàries, no s’habilitarà el torn de tarda. 
 
De conformitat amb l’establert en les Ordres ministerials exposades, la Secretaria de 
Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia va dictar en data 23 
de maig, la Instrucció SRAJ 2/2020, 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 (Annex de 23 de maig per a la Fase 2 i 
Annex de 6 de juny per a la fase 3), 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. 
 
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar, el dia 11 
de maig, els criteris generals per a l’elaboració dels plans de represa de l’activitat judicial 
que han d’elaborar les sales de Govern dels Tribunals superiors de justícia, els quals 
preveuen que es podran establir previsions d’horaris de tarda per a la realització de vistes i 
compareixences, en la proporció adequada i compassada a la disponibilitat funcionarial que 
acordin les Administracions prestacionals.  
 
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en sessió 
celebrada el 12 de maig, a la vista del “Protocolo de actuación para la reactivación de la 
actividad judicial y salud professional” i la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de 
la actividad judicial y adaptación de medidas de salud profesional para la prevención de 
contagios en sedes judiciales”, ambdós documents del CGPJ, va aprovar mitjançant el seu 
acord primer un Cronograma de represa progressiva de l’activitat judicial i increment de la 
presencialitat de jutges en els òrgans als quals serveixen, segons l’itinerari que dissenya en 
tres fases, i, mitjançant el seu acord segon, un Protocol per a la coordinació d’agendes 
d’assenyalaments, el qual estableix que si l’acte comprèn l’horari de tarda, l’agenda podrà 
ser posada en coneixement del secretari coordinador provincial respectiu per tal que 
asseguri l’assistència en regim de presencialitat d’un lletrat de l’Administració de Justícia i 
d’un auxili judicial, si és necessària la seva presència. 
 
L’article 500.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (LOPJ), disposa que 
la incorporació dels funcionaris a la jornada de matí i tarda és voluntària i ha d’anar 
acompanyada de mesures incentivadores. 
 
Per tot l’exposat i atès que l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig,  en aprovar l’Esquema de 
Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l’Administració de justícia davant la COVID-
19 i les successives ordres que activen les diferents fases del Pla de Desescalada, 
determinen que l’Administració competent pot establir torns de matí i tarda exclusivament 
per la necessitat d’atendre als criteris de les autoritats sanitàries, juntament amb el fet que 
les previsions dels Acords de la Comissió Permanent del CGPJ d’11 de maig i de la Sala de 
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Govern del TSJC de 12 de maig de 2020, recullen la possibilitat d’efectuar assenyalaments 
de judicis per la tarda, és necessari establir les condicions de prestació del servei i les 
mesures de compensació per al personal del cos d’auxili judicial que atengui voluntàriament 
aquests actes, de conformitat amb l’establert en l’article 500.3 de la LOPJ. 
 
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. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Aquesta Instrucció té per objecte establir les condicions de prestació del servei i les mesures 
de compensació del personal del cos d’auxili judicial que intervingui en els judicis, vistes 
públiques i compareixences assenyalats en horari de tarda per a aquells òrgans judicials en 
què no s’hagi establert un torn de matí i tarda per la necessitat d’atendre als criteris de les 
autoritats sanitàries necessaris per fer front a la COVID-19. 
 
També estableix les especificitats en les condicions de prestació del servei per part del 
personal del cos d’auxili judicial que presta servei en aquells òrgans judicials que tenen 
establert un torn de matí i tarda per criteris sanitaris i en els quals s’assenyalin judicis, vistes 
públiques i compareixences en horari de tarda. 
 

2. Voluntarietat en la prestació del servei 
 
La intervenció del personal del cos d’auxili judicial en els judicis, vistes públiques i 
compareixences assenyalats en horari de tarda tindrà caràcter voluntari, de conformitat amb 
l’establert en l’article 500.3 de la LOPJ. 
 

3. Mesures de compensació per la intervenció en judicis, vistes públiques o 
compareixences en horari de tarda en òrgans judicials que no tenen establert 
torn de tarda per criteris sanitaris 

 
3.1 A fi i efecte d’afavorir la màxima homogeneïtat d’horaris laborals i condicions de 
prestació del servei pel conjunt del personal funcionari al servei de l’Administració de 
Justícia a Catalunya, el personal del cos d’auxili judicial que voluntàriament intervingui en els 
judicis, vistes públiques o compareixences assenyalats en horari de tarda farà una jornada 
de 4 hores i 30 minuts en la franja horària d’entre les 15:00 hores i les 20:00 hores. A 
aquests efectes, quedarà exempt de la prestació del servei en l’horari ordinari del mateix dia 
en què es durà a terme l’actuació judicial.  
 
3.2 El lletrat de l’Administració de Justícia haurà d’informar a la Gerència o Servei Territorial 
corresponent del Departament de Justícia de la persona del cos d’auxili judicial que ha 
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intervingut voluntàriament en l’actuació judicial assenyalada en horari de tarda als efectes 
del còmput horari de la jornada completa.  
 
3.3 Si la jornada realitzada en horari de tarda és superior a les 4 hores i 30 minuts en la 
franja prevista degut a l’allargament del temps inicialment previst per a la realització de 
l’actuació judicial o per qualsevol altra qüestió excepcional no prevista, el funcionari tindrà 
dret a la compensació horària establerta a l’article 3 del Decret 177/2014, de 23 de 
desembre, sobre jornada de treball del personal al servei de l’Administració de justícia a 
Catalunya. 
 
3.4 En cas que per manca de personal voluntari o per altra causa sobrevinguda no es 
disposi de personal del cos d’auxili judicial i s’hagi de recórrer al règim de substitució amb 
personal voluntari d’un altre òrgan judicial sense el temps suficient per poder articular la 
mesura compensatòria prevista en el paràgraf anterior, aquest personal tindrà dret a una 
compensació horària de dues hores per cada hora que excedeixi de la seva jornada 
ordinària (7 hores en horari d’hivern i 6 hores i 30 minuts en horari d’estiu), o la part 
proporcional corresponent. Aquesta compensació es podrà fer tant de la part fixa com de la 
part flexible de l’horari del mes en curs o del mes següent a aquell en què es produeixi 
l’excés horari en còmput mensual. Excepcionalment i sempre que les circumstàncies 
impedeixin gaudir la compensació en aquest termini, es podran habilitar compensacions en 
períodes posteriors o compensar-se amb dies de permís per assumptes particulars. 
 

4. Cobertura substitucions 
 
El Departament prioritzarà, en el marc de la dotació pressupostària disponible, la cobertura 
de substitucions de personal del cos d’auxili judicial, especialment, en aquelles jurisdiccions i 
serveis en què, de forma coordinada amb el TSJC, es constati un increment significatiu de 
les actuacions que requereixen la seva intervenció. 
 
 

5. Intervenció en judicis, vistes públiques o compareixences en horari de tarda en 
òrgans judicials que tenen establert torn de matí i tarda per criteris sanitaris 

 
En els òrgans judicials que d’acord amb la Instrucció SRAJ 2/2020, ja tenen establert un torn 
de matí i tarda seran aplicables els criteris establerts en 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. El personal del cos d’auxili judicial 
treballarà en torn de mati o tarda amb les mateixes compensacions que el del cos d’auxilis 
dels jutjats on no hi hagi torn de tarda, amb la diferència que el torn de tarda podria ser 
obligatori en el cas que no hi hagi altres funcionaris voluntaris, d’acord amb l’establert en 
l’Annex III de la referida Ordre Ministerial. En qualsevol cas, si hi hagués personal voluntari 
d’altres cossos del mateix jutjat o del cos de auxili judicial d’altres jutjats al torn de tarda, 
l’auxili judicial només assistiria voluntàriament a aquest torn. 
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6. 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 Justícia.  
 
 
 
 
 
 
 
El secretari de Relacions  
amb l’Administració de Justícia  
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