
  
 

 

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

Informació sobre la normativa aplicable i el procediment de sol·licitud i autorització de 

teletreball durant la Fase 3 del pla de desescalada per a l’Administració de Justícia 

front la COVID-19. 

 

L’Ordre del Ministeri de Justícia 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, disposa en l’apartat 

3 del seu Annex el règim de prestació del servei en modalitat de teletreball durant la referida 

fase. 

 

Per tal de poder habilitar la modalitat de teletreball es una condició prèvia i necessària 

disposar dels mitjans materials i requeriments tècnics que garanteixin la prestació dels 

serveis amb l'adequat compliment de les mesures de seguretat, organitzatives i funcionals. 

 

El Departament de Justícia està treballant en un projecte de desplegament progressiu del 

teletreball per al personal de l'Administració de Justícia mitjançant, bé el canvi de perfil de 

determinats llocs de treball degudament identificats vinculats a necessitats organitzatives 

que comporten l'entrega de portàtils, bé a través de la virtualització de l'escriptori de lloc de 

treball associats amb e-justícia.cat per tal que el personal pugui adoptar voluntàriament i 

sempre que organitzativament així es disposi la modalitat de teletreball a través del seu 

equip informàtic personal. 

 

Durant el mes de juliol ja s’ha iniciat la primera fase d’entrega de 416 portàtils que es 

completarà durant els mesos de setembre i octubre fins arribar a una distribució total de 750 

portàtils. Així mateix, respecte al personal que presta serveis en els registres civils de 

Catalunya, en Jutjats de Pau i Agrupacions de Secretaries de Pau, el Departament de 

Justícia disposa i gestiona les solucions tecnològiques adequades per garantir que pugui 

teletreballar mitjançant el seu equip informàtic personal accedint a Inforeg per Internet. En el 

cas concret del Registre Civil de Barcelona es el Ministeri de Justícia qui, en el marc de les 

seves competències sobre aquest servei, haurà de facilitar els mitjans tecnològics adients 

per a la prestació del servei en la modalitat de teletreball. 

 

 

Procediment de sol·licitud i autorització del teletreball 

 

L’apartat 3.1 de l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny, estableix que la prestació de 

serveis en la modalitat de teletreball s’haurà d’autoritzar per l’Administració competent en 

cada cas concret prèvia petició del responsable funcional de cada Òrgan o Unitat i es 

podrà prestar pels funcionaris que s’hi acullin voluntàriament. 

 

A fi i efecte de clarificar i agilitar les peticions d’autorització de prestació del servei en 

modalitat de teletreball durant la fase 3 del Pla de desescalada d’acord amb les condicions 

previstes en l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020 i per a aquells òrgans que ja disposen dels 

mitjans materials i/o tècnics necessaris per al seu desenvolupament, a continuació s’exposa 
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el procediment de sol·licitud i autorització del règim de teletreball per al personal de 

l’Administració de Justícia: 

 

1.- El responsable funcional del jutjat o fiscalia que disposi dels mitjans tècnics per a què el 

personal pugui prestar serveis en modalitat de teletreball i que organitzativa i funcionalment 

ho consideri oportú, haurà de trametre la petició del règim de prestació de teletreball 

respecte al personal de la seva oficina a la Bústia corporativa de la Sub-direcció General de 

Recursos Humans i Econòmics de la SRAJ: sgrhge.sraj.dj@gencat.cat  (sens perjudici de 

l’oportuna tramesa que es pugui efectuar a la respectiva Secretaria de Coordinació 

Provincial per al seu coneixement). Aquesta petició s’haurà d’ajustar a les mesures 

establertes en l’apartat 3 de l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020, i haurà de contenir almenys 

els següents elements: 

 

 Nom, cognoms i cos de les persones per les quals es fa la petició. 

 Nombre de dies de teletreball sol·licitats per cada persona i identificació dels dies de 

prestació presencial del servei. 

 

2.- En el cas de Jutjats de Pau o Agrupacions de Secretaries de Pau la petició es farà per 

part del Deganat del Partit Judicial corresponent. 

 

3.- La comunicació a la Bústia corporativa de la Sub-direcció General de Recursos Humans i 

Econòmics per part del responsable funcional de l’Oficina per a aquells òrgans que ja 

disposen dels mitjans materials i/o tècnics per a la prestació del servei en modalitat de 

teletreball comporta la seva habilitació immediata, sens perjudici de les atribucions de la 

Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics descrites en l’apartat següent.  

 

4.- La Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics podrà requerir al responsable 

funcional de l’Oficina qualsevol informació complementària sobre la comunicació efectuada 

i/o, de no ajustar-se a les condicions establertes en l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020, podrà 

modificar de forma motivada les mateixes per tal de garantir-ne el compliment. 

 

5.- En cap cas es pot establir per al personal que presti el servei en la modalitat de 

teletreball la prestació del servei en un horari diferent a l’establert per al règim de jornada i 

horari en modalitat presencial. 

 

 

Resum de les condicions d’accés i prestació del servei en modalitat de teletreball previstes 

en l’Annex de l’Ordre JUS/504/2020 

 

A continuació s’exposa un resum de les principals condicions de prestació del servei en 

modalitat de teletreball previstes en l’Ordre JUS/504/2020. Aquesta exposició es merament 

informativa. 

 

Apartat 3.2- Els serveis en la modalitat de teletreball es prestaran en el mateix horari 

habitual que es desenvolupi l’horari presencial abans de la declaració de l’estat d’alarma.  

 

mailto:sgrhge.sraj.dj@gencat.cat
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Apartat 3.4- Es donarà preferència en l’accés al teletreball als funcionaris amb especial 

sensibilitat front la COVID-19 i als que tinguin permís concedit per deure inexcusable. A 

aquests efectes, els funcionaris que tenien concedit el permís per deure inexcusable per 

tenir fills menors de catorze anys o altres persones dependents al seu càrrec, seguiran 

mantenint aquesta preferència d’accés al teletreball inclús un cop finalitzada la vigència del 

referit permís.  

 

Apartat 3.5- No podran prestar simultàniament els seus serveis en modalitat de teletreball 

mes del 30% o 40% dels funcionaris de cada òrgan o Unitat. Si hi hagués mes candidats, a 

l’establir els torns, es tindrà en compte la cobertura de senyalaments i resta d’actuacions 

presencials o telemàtiques que s’hagin de celebrar cada dia. 

 

Apartat 3.6- Tots els funcionaris que teletreballin han d’acudir presencialment al lloc de 

treball almenys dos dies per setmana en jornada de matí. Tanmateix, s’exceptua d’aquesta 

presencialitat mínima els funcionaris esmentats al punt 3.4, es a dir, els que tenen especial 

sensibilitat o els que tinguin fills menors de 14 anys o persones dependents a càrrec (inclús 

un cop acabat el permís). A aquests efectes, serà el responsable funcional de l’òrgan o 

servei qui determini, respectant aquests mínims de presencialitat, el nombre de dies que es 

sol·liciten de teletreball per cada funcionari d’acord amb les necessitats organitzatives i 

funcionals. 

 

 

Qüestions pràctiques per a la prestació en règim de teletreball 

 

1.- Retribucions: les retribucions del personal de l’Administració de Justícia no es veuen 

modificades ni alterades per la prestació del servei mitjançant el sistema de teletreball. 

 

2.- Accidents de treball: les baixes derivades de l’activitat laboral prestada en modalitat de 

teletreball tenen la consideració d’accident de treball sempre i quan, com ja succeeix 

habitualment, es constati que la circumstància que genera la baixa està directament 

relacionada amb l’exercici de l’activitat laboral. 

 

3.- Jornada i horari: la jornada del teletreball serà la mateixa que la jornada ordinària en 

règim presencial, que es prestarà en les franges horàries (part fixa i part flexible) aprovades 

per la normativa vigent en matèria de jornada i horaris. 

 

4.- Justificació control horari: el Departament de Justícia està treballant per tal 

d’incorporar un sistema de justificació horària adequada i adaptada a la modalitat de 

teletreball. Tanmateix, mentre aquest sistema no estigui disponible, serà suficient la 

certificació del director d’oficina informant sobre el personal que ha prestat el servei en 

modalitat de teletreball.  

 

Properes actuacions projecte de teletreball Departament de Justícia 

 

1.- Regulació condicions de teletreball: la informació exposada es refereix al règim de 

prestació en modalitat de teletreball durant la fase 3 del Pla de desescalada i de conformitat 
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amb el desenvolupament i implementació progressiva de mitjans materials i tecnològics en 

les oficines judicials i fiscalies. 

 

A aquests efectes, el Departament de Justícia treballarà juntament amb les organitzacions 

sindicals, els òrgans de govern del TSJC i la Fiscalia una proposta de regulació de les 

condicions de teletreball a implementar tan bon punt finalitzi la fase 3 del Pla de desescalada 

i s’entri en la fase 4 prevista en l’Annex II de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, fase que 

preveu l’activitat normalitzada conforme a la situació anterior a l’estat d’alarma. 

 

2.- Calendari d’implementació de mitjans materials i tecnològics per al desplegament del 

teletreball: 

 

A finals d’abril i amb motiu de la situació actual, el Departament va activar dos projectes que 

pretenen ampliar la capacitat de teletreball actual de l’Administració de justícia. 

 

Canvi de perfil de 750 usuaris 

Es canvia l’equip de sobretaula per un portàtil que permet treballar de forma presencial o 

remota. 

Destinataris: gestors i tramitadors dels àmbits mercantil, social, de família (exclusius) i 

contenciós administratiu. Els auxilis judicials desenvolupen una activitat que requereix 

presencialitat. 

Calendari: 

- Durant el juliol, es repartiran 416 portàtils als àmbits mercantil i social: Lleida ja disposa de 

23 portàtils (jutjats socials i de primera instància), i als jutjats mercantils i socials de 

Barcelona s’ha previst el lliurament del 20 al 28 de juliol. 

- Durant el setembre i l’octubre se’n repartiran 334 als àmbits de família (exclusius) i 

contenciós administratiu. L’Hospitalet de Llobregat rebrà aleshores els portàtils 

corresponents. 

- La planificació s’ha fet donant prioritat a les jurisdiccions amb major volum d’assumptes i 

d’activitat, i assegurant l’equilibri territorial. 

 

Virtualització de 3.000 perfils 

S’habilita l’accés voluntari per internet a e-justícia.cat des de l’equip informàtic particular. 

Destinataris: jurisdiccions on no es lliuren portàtils, a excepció de l’àmbit penal (condicionat 

per l’expedient en paper d’un sistema processal diferent, Temis2). La incorporació d’aquesta 

funcionalitat està prevista pel mes d’octubre. 

 

 

Barcelona, 30 de juliol de 2020 


