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Resolucions del departament de Salut per la qual s'adopten mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 a municipis de Catalunya 

 

Recordatori d’actuacions realitzades i disponibilitat de serveis del Departament de 

Justícia per garantir el normal funcionament de l’Administració de justícia amb plenes 

garanties de protecció sanitàries. 

 

1. Informació de context general 

El pla de desescalada de l'Administració de justícia aprovat en l'Ordre del Ministeri de 

Justícia JUS/394/2020, de 8 de maig, estableix en el seu Annex II que la fase 3 d’aquest Pla, 

activada per l’Ordre JUS/504/2020, amb efectes a partir del 9 de juny, finalitzarà quan el 

Ministeri activi la fase 4 del Pla de desescalada. En Fase 3 el funcionament de 

l’Administració de justícia és de plena normalitat, sens perjudici de les mesures preventives i 

garanties de protecció sanitàries adoptades en els equipaments judicials per minimitzar el 

risc de contagi de professionals i usuaris.  

El RDL 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la 

COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia, estableix que les mesures organitzatives 

per l'Administració de justícia es mantindran fins a 3 mesos després de la finalització de 

l'estat d'alarma. Per tant, si es manté la previsió establerta en el marc normatiu vigent, 

l’Administració de justícia entrarà en fase 4 del Pla de desescalada el 21 de setembre de 

2020, moment en què finalitzarà el Marco único de actuación establert pel Ministeri de 

Justícia i, en conseqüència, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

recuperarà les seves atribucions sobre les condicions de treball del personal al servei de 

l’Administració de justícia de Catalunya. Tanmateix, mentre duri la fase 3 del Pla de 

desescalada es mantenen totes les mesures organitzatives aprovades pel Ministeri (per 

exemple, els torns de matí i tarda, la possibilitat d’assenyalaments a la tarda, etc.), sense 

que les administracions amb competències transferides puguin adoptar decisions i/o 

mesures contràries o divergents a les imposades per la normativa estatal aprovada en 

aplicació del Marco único de actuación esmentat. 

 

2. Mesures preventives i de protecció de la salut 

Aquestes mesures són vàlides tant per al personal que hi treballa com per als professionals i 

la ciutadania en general: 

 Cartelleria sobre les mesures sanitàries que cal tenir en compte. 

 Control de l’aforament general dels edificis i específic en les sales de vistes i punts 

d’afluència especial de persones. 

 Disposició de fundes protectores de micròfons i lliurament de guants per manipular 

equips compartits en les sales. 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia  

2 

 Distribució de mascaretes FFP2 al personal que realitza actes de notificació fora de la 

seu judicial. 

 Distribució de mascaretes higièniques i quirúrgiques a tot el personal que treballa a les 

seus judicials. 

 Establiment d’entrades i sortides diferenciades als edificis. 

 Exigència de cita prèvia i/o document que habilita per a l’entrada a la seu judicial. 

 Gels hidroalcohòlics en els espais compartits de les oficines: punts d’impressió i sales 

multiús. 

 Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos als edificis i a les 

plantes de les sales de vistes. 

 Instal·lació de mampares protectores en els taulells d’atenció al públic. 

 Neteja específica reforçada de les sales de vistes. 

 Senyalització d’ascensors. 

 Senyalització d’espais d’espera i de bancades. 

 Senyalització de distàncies de seguretat (línies d’atenció). 

 Subministrament de material específic per l’aixecament de cadàvers i registres 

domiciliaris. 

 Subministrament de papereres amb tapa i pedal als accessos, sales de vistes i sales 

multiús per dipositar el material d’un sol ús. 

 

3. Tecnologies de la informació i la comunicació 

Serveis i recursos telemàtics disponibles: 

 Possibilitat de celebrar reunions i deliberar per videoconferència (Teams). 

 Declaracions de detinguts amb comissaries per via telemàtica (WebEx). 

 Comunicacions amb centres hospitalaris per via telemàtica (WebEx). 

 Celebració de vistes telemàtiques des de les sales de vistes de tots els òrgans judicials 

del territori, ja sigui amb el sistema fix amb què està equipada tota sala de vistes de 

gravació i videoconferència Arconte-Àurea, el sistema ja existent mòbil de Cisco, o bé el 

nou sistema de Cisco-WebEx. A final de juny ja estava actiu en les 447 sales de vistes 

de tot Catalunya i de l’11 al 22 juny en rebien la formació pertinent els professionals de 

l’Administració de justícia que l’han de gestionar, adquirint d’aquesta manera plena 

autonomia en el seu funcionament. A la intranet de l’Administració de justícia trobareu el 

material de suport. 

 Tots els deganats de Catalunya poden accedir al mòdul de registre i repartiment des 

d’internet, és a dir, remotament des de casa. Només cal fer la petició del servei al TSJC i 

el Departament de Justícia ho activa per als funcionaris del seu deganat. 

 Tots els registres civils de Catalunya poden accedir a Inforeg per internet. És a dir, que 

en cas de necessitat els funcionaris dels registres civils poden teletreballar. A més a 

més, aquesta mateixa setmana els informàvem que havíem rebut una nova dotació de 

portàtils que ens permetia poder equipar durant el mes de setembre els registres civils 
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de tot Catalunya on tenim responsabilitat quant a equipaments tecnològics. Gràcies als 

secretaris coordinadors provincials, els LAJ i la Subdirecció de Planificació i Programes 

del Departament, ja tenim el nombre d’equips i a qui aniran destinats de tots els registres 

civils de Catalunya. 

 A partir de l’1 de juliol s’estan entregant portàtils als gestors i tramitadors dels jutjats 

mercantils i socials de tot Catalunya. Està previst completar l’entrega en aquet mes per a 

aquest tipus d’òrgans i al setembre per als òrgans judicials de família i contenciosos. En 

total s’entregaran més de 700 portàtils. Els dinamitzadors informàtics del Departament 

que treballen en els equipaments judicials continuen donant suport a totes les 

necessitats que en base a les seves funcions siguin requerides i adapten la seva 

presencialitat combinada amb el teletreball a les necessitats de cada partit judicial. 

 En el document annex trobaran el detall de la programació i el calendari de lliurament de 

les properes setmanes (fins al setembre) d’equipament informàtic portàtil a diferents 

òrgans judicials del territori.  

 

4. Cita prèvia 

El Protocol d’Atenció Ciutadana, aprovat i publicat en els mitjans habituals de comunicació i 

en la Seu judicial electrònica de la Generalitat de Catalunya, garanteix el compliment de 

l’article 23 del RDL 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer 

front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia, regulant l’obligatorietat d’obtenir 

la cita prèvia davant la necessitat de presentar-se davant un òrgan judicial, fiscalia o registre 

civil de Catalunya. Recordeu que, les dades de contacte telefònic i bústies corporatives 

estan publicades a la Seu judicial electrònica, com també els formularis de declaració 

responsable de presentació davant un jutjat o un tribunal i els justificants d’assistència per 

professionals. 

Des del passat 15 de juliol, ja estan disponibles a la Seu judicial electrònica de Catalunya els 

49 registres civils catalans. A la pàgina de cada registre civil trobareu tots els tràmits que s'hi 

poden fer, els requisits, qui pot fer la sol·licitud, la documentació necessària i els formularis. 

A més, els registres civils de l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Tortosa, Badalona, Girona, 

Granollers, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa i Tarragona disposen del servei de cita prèvia 

telemàtic. 

 

Amb les mesures exposades, i moltes altres actuacions no relacionades, el Departament de 

Justícia posa a disposició de l’Administració de justícia eines, instruments i recursos en 

nombre i qualitat suficient per garantir el bon funcionament del servei públic de 

l’Administració de justícia, en el marc de la normativa estatal i de la necessària adopció de 

mesures preventives i de protecció de la salut individual, col·lectiva i comunitària requerides 

per la crisi pandèmica de la COVID-19. 
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És per aquest motiu que aprofitem aquest escrit per demanar-los que en la mesura del 

possible els òrgans judicials intensifiquin l’ús dels recursos telemàtics en les actuacions 

processals que programin, de forma que el màxim nombre d’intervinents en aquests 

processos puguin assistir-hi en remot, tot evitant al màxim l’afluència física a l’interior dels 

equipaments judicials. 

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2020 

 

 

Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia  

 

 

 


