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SG/P 

 

JOAQUIM MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SECRETARI DE GOVERN DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 

 

C E R T I F I C O : Que la Sala de Govern del tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en la sessió que va tenir lloc el 20 de setembre de 2022, va 

adoptar, entre altres, l’acord següent: 

 

U. El ponent, el president, dona compte a la Comissió de la Sala de Govern de 

la proposició d’acord següent, en relació amb les diligències TS núm. 

245/2015-P peça COVID-19 i 154/2020-P núm. 10: 

 

“1. En un acord d'aquesta mateixa Comissió de la Sala de Govern aprovat en 

la reunió de 2 de novembre de 2021 vam disposar: 1) Adequar les limitacions 

d'accés, aforaments i mobilitat en els edificis judicials al document sobre 

“Bones pràctiques als edificis judicials. Mesures per a la prevenció dels 

contagis de la COVID-19” elaborat pel Departament de Justícia i actualitzat el 

26 d'octubre de 2021, del qual resulta l'eliminació dels aforaments 

màxims i la reducció a 1,5 metres com a distància interpersonal 

mínima que s’ha de mantenir per evitar contagis, tant a les sales de vista, a 

les sales multiusos, com en les sales d'espera dels edificis judicials. 2) [...]. 3) 

Recordar que les mesures que disposa la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de 

mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de 

l'Administració de justícia  (actes processals telemàtics, dispensa de l'ús 

de togues, exploracions forenses, atenció al públic/cita prèvia ) segueixen 

vigents en els termes de la disposició transitòria segona de la mateixa Llei 

3/2020. 4) Mantenir els actuals controls d'accés als edificis judicials 

amb els fins que preveu el document sobre bones pràctiques als edificis 

judicials; en la guia elaborada amb la mateixa finalitat pel CGPJ, actualitzada 

el 12 d'agost de 2021, i en la Llei 3/2020, de 18 de setembre.   

 

2. En un acord posterior (núm. 6) de 26 d'abril passat, aquesta Comissió va 

recordar que les mesures que disposa la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de 

mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de 

l'Administració de Justícia (actes processals telemàtics, dispensa de l'ús 

de togues, exploracions forenses, atenció al públic/cita prèvia) 

segueixen vigents en els termes de la disposició transitòria segona de la Llei 

3/2020. 
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3. En la mateixa data d'aquest últim acord, 26 d’abril de 2022, el 

Departament de Justícia va actualitzar el document sobre “Bones pràctiques 

als edificis judicials. Mesures per a la prevenció dels contagis de la COVID-19”, 

exclusivament per adaptar-lo a la Resolució SLT/1131/2022, de 21 d’abril, per 

la qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de la mascareta com a mesura en 

matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de COVID-19 al territori de Catalunya; de manera que va desaparèixer 

l'obligatorietat de la mascareta per accedir als edificis judicials, però se n’hi 

recomanava l’ús responsable en espais tancats en què les persones 

transiten o hi romanen un temps prolongat, com les sales de vistes, les sales 

de declaracions i les dependències dels jutjats de guàrdia les dimensions dels 

quals dificultin el manteniment de la distància de seguretat, en aglomeracions 

o on no es pugui garantir una ventilació adequada. Aquesta actualització no 

modifica les restriccions en matèria d'aforaments, distàncies interpersonals o 

sobre les condicions d'accés als edificis i seus judicials. 

 

4. En una reunió de la Comissió Mixta constituïda per la Sala de Govern i el 

CICAC-ICAB el passat 11 de juliol de 2022, representants d'aquestes últimes 

institucions van suggerir l'oportunitat de revisar la normativa que limitava els 

accessos i la mobilitat dins els edificis judicials, en estimar que havien 

descendit sensiblement els riscos associats a la COVID-19. 

 

5. La Sala de Govern constata que el bloc més rellevant de les mesures 

restrictives que es demana revisar està regulat en l'articulat de la Llei 3/2020, 

la vigència de la qual està imposada imperativament per la disposició 

transitòria segona de la mateixa Llei, i fins que el Govern declari (...) la 

finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Al seu 

torn, les restriccions imposades i directament relacionades amb els riscos 

sanitaris de cada moment, les està actualitzant periòdicament el Departament 

de Justícia en funció de les instruccions que provenen de les autoritats 

sanitàries, a les quals correspon identificar els nivells de riscos que s’han de 

contenir.   

 

Tenint en compte el que s'ha exposat, la Comissió de la Sala de Govern no 

identifica raons que justifiquin una modificació de l'actual estat de les 

restriccions en els accessos, aforaments i activitats que s’han de dur a terme 

en les diverses seus judicials. 

  

Notifiqueu aquest acord a la consellera de Justícia; al fiscal superior de 

Catalunya; als presidents i presidentes del Consell de l’Advocacia Catalana, del 

Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i del Consell de 
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Col·legi de Graduats Socials de Catalunya, i remeteu-ne un testimoniatge al 

Consell General del Poder Judicial a l'efecte del control de legalitat.   

 

Deixeu-ne un testimoniatge en l’expedient TS núm. 60/19”. 

 

Un cop sotmès a la seva consideració, la Sala aprova aquest acord per 

unanimitat. 

 

I PERQUÈ CONSTI, i en compliment del que s’ha acordat, expedeixo i signo 

aquest certificat. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
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