
  
 

 
Pau Claris, 81 
08010 Barcelona 
Tel. 93 316 41 00 
Fax 93 316 41 70 
justicia.gencat.cat 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia 

INSTRUCCIÓ SRAJ 5/2020, 
de 22 de juny, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual 
s’amplia als cossos de Gestió i Tramitació processal i administrativa l’àmbit d’aplicació de la 
Instrucció SRAJ 3/2020, de 8 de juny, 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.  
 
 
La 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, estableix 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. 
 
La referida Instrucció determina que 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, i disposa les següents 
mesures de compensació: 
 
Pel que fa als òrgans judicials que no tinguin establert un torn de tarda per criteris sanitaris, 
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.  
 
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. 
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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 els paràgrafs anteriors, 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. 
 
D’altra banda, en els òrgans judicials que ja tenen establert un torn de matí i tarda per 
garantir el compliment dels criteris sanitaris 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 d’auxili judicial 
d’altres jutjats al torn de tarda, l’auxili judicial només assistiria voluntàriament a aquest torn. 
 
Atès que s’ha constatat que, eventualment, per a la realització de determinades actuacions 
en els judicis, vistes públiques i compareixences assenyalats en horari de tarda pot ser 
necessària la intervenció de personal dels cossos de Gestió processal i administrativa i/o 
Tramitació processal i administrativa, es convenient ampliar les condicions de prestació del 
servei i les mesures de compensació establertes en la Instrucció SRAJ 3/2020, de 8 de juny, 
al personal dels cossos de Gestió i Tramitació processal i administrativa que intervingui 
voluntàriament en aquestes actuacions judicials en horari de tarda. 
 
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: 
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1.- Ampliació de l’àmbit d’aplicació de les mesures de compensació per la intervenció 
en judicis, vistes públiques o compareixences en horari de tarda al personal dels 
cossos de Gestió i Tramitació processal i administrativa. 
 
S’amplia l’àmbit subjectiu d’aplicació de les les condicions de prestació del servei i de les 
mesures de compensació previstes en la Instrucció SRAJ 3/2020, de 8 de juny, 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, al personal dels cossos de Gestió processal 
i administrativa i de Tramitació processal i administrativa que intervingui voluntàriament en 
les referides actuacions judicials. 
 
 
2.- 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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