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

Resolució de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia per la qual 
s’amplia el període de gaudiment de les vacances i del permís per assumptes 
particulars corresponents a l’any 2020 del personal al se rvei de l’Administració de 
justícia a Catalunya. 
 
 
L’article 502 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que els funcionaris tenen dret a 
gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes en les mateixes condicions que 
les previstes per als funcionaris de l’Administració General de l’Estat en la serva normativa. 
Les comunitats autònomes en els àmbits territorials respectius són competents per dictar les 
normes respecte a la forma de gaudi de les vacances, així com sobre els procediments per a 
la seva concessió.  
 
La Circular SG 1/2016, 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, estableix en el seu punt 4, que les vacances 
s’han de realitzar com a màxim fins al 31 de gener de l’any següent, excepte els supòsits 
excepcionals previstos en el punt 6 de la mateixa Circular. 
 
Tanmateix, les circumstàncies excepcionals sofertes a conseqüència de la pandèmia de la 
COVID-19, han generat un seguit de situacions específiques que han afectat directament les 
condicions de prestació del servei d’Administració de justícia i, en concret, a la possibilitat de 
gaudiment de les vacances i del permís per assumptes particulars del personal funcionari. 
Així, en una primera fase es va produir la suspensió de l’activitat judicial ordinària, amb 
l’establiment de torns rotatoris de prestació presencial dels serveis essencials, mesura que 
va anar acompanyada de l’aprovació de permisos específics per a la conciliació de la vida 
laboral i familiar i per a la protecció de la salut de les persones amb patologies susceptibles 
d’agreujar-se per la COVID-19, a banda de les situacions d’incapacitat temporal i aïllaments 
preventius, derivades de l’afectació de la pandèmia. Aquestes circumstàncies excepcionals 
de prestació del servei, juntament amb l’esforç que s’està duent a terme per part de tot els 
operadors per a l’òptima recuperació de l’activitat judicial, han comportat que el personal no 
hagi pogut gaudir de la totalitat dels dies de vacances i d’hores d’assumptes particulars 
corresponents a l’any 2020, essent necessària l’ampliació del termini màxim per al seu 
gaudiment a fi i efecte d’evitar la concentració de sol·licituds per al gaudiment en un espai 
temporal reduït, fet que podria comportar disfuncions en la prestació del servei públic de 
l’Administració de justícia. 
 
Pel que fa al permís per assumptes particulars, la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia va emetre en data 6 de juny de 2020, una comunicació referent a 
la Fase 3 del Pla de desescalada, en què informava que, degut a les circumstàncies 
excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19, s’ampliava el 
període de gaudiment de les hores de permís per assumptes particulars corresponents a 
l’any 2020, fins al 30 d’abril de 2021. 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Joan Domenec Abad Esteve
14/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0A1O3OBJFGUERW546O65RB05SX41MCSS*
0A1O3OBJFGUERW546O65RB05SX41MCSS

Data creació còpia:
14/12/2020 18:13:50

Data caducitat còpia:
14/12/2023 00:00:00

Pàgina 2 de 2

 

              2  

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

 
Així mateix, el punt 5.6 de la Resolució del Departament de Justícia JUS/2158/2009, de 22 
de juliol, per la qual es dicten instruccions sobre el servei de guàrdia de permanència de vuit 
dies i de disponibilitat que presten els jutjats d’instrucció i de primera instància i instrucció 
dels partits judicials de Catalunya, disposa que “Tots els funcionaris que hagin de realitzar el 
servei de guàrdia els dies 24 o 31 de desembre es compensen amb un dia festiu. Aquest dia 
es pot gaudir fins al 15 de gener. Si això no és possible per necessitats del servei, s’han 
d’aplicar els mateixos criteris que regeixen el gaudiment dels dies de permís per assumptes 
particulars”. A aquests efectes, enguany cal donar a aquests dies de compensació el mateix 
tractament que es preveu pel permís d’assumptes particulars, ampliant-ne el període de 
gaudiment en els mateixos termes. 
 
Per tot l’exposat, 
 
RESOLC: 
 
1.- Ampliar el període de gaudiment dels dies de vacances corresponents a l’any 2020 fins al 
31 de març de 2021. 
 
2.- Confirmar l’ampliació del període de gaudiment de les hores de permís d’assumptes 
particulars corresponents a l’any 2020 fins al 30 d’abril de 2021. 
 
3.- Ampliar el període de gaudiment del dia o dies festius de compensació corresponents a 
la realització del servei de guàrdia els dies 24 o 31 de desembre de 2020 (punt 5.6 de la 
Resolució JU/2158/2009), fins al 30 d’abril de 2021. 
 
4.- Aquesta Resolució produeix efectes des del 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 

 


