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SG/CR 

 

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 duta a terme el 2 de novembre de 2021, va adoptar, 

entre d'altres, l’acord següent: 

 

QUARANTA-DOS. Fora de l'ordre del dia, 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: 

 

“La Comissió de la Sala de Govern va aprovar en la reunió de 12 de maig de 

2020 les condicions per a la represa progressiva de l'activitat judicial en 

l'àmbit del TSJC, en compliment del “Protocol d'actuació per a la reactivació de 

l'activitat judicial i la salut professional”, elaborat pel CGPJ en data 11 de maig 

de 2020, i tenint en compte la “Guia de bones pràctiques per a la reactivació 

de l'activitat judicial i adaptació de mesures de salut professional per a la 

prevenció de contagis en seus judicials”, de 29 d'abril de 2020. 

 

Per tal de regular els accessos als edificis judicials, en l'apartat desè d'aquest 

acord disposàvem que: “Correspon al president del TSJ, als presidents de sala 

i d’audiència, i als degans i deganes (articles 4.n i 86 del Reglament 1/2000, 

dels òrgans de govern dels tribunals) fixar les limitacions d'accés als edificis de 

les seves respectives seus judicials, en coordinació dels serveis territorials 

corresponents, que han de determinar les concretes mesures preventives de 

protecció col·lectiva que s’han d’aplicar (epígraf 3.3 de l'annex I de l'Ordre 

JUS/394/2020, de 8 de maig), així com vetllar per la seva efectiva 

implementació en els termes de la guia de “Bones practiques als edificis 

judicials”, elaborada pel Departament de Justícia, i de la guia elaborada amb la 

mateixa finalitat pel CGPJ, de 29 d'abril de 2020”. 

 

L'edició de novembre de 2020 de la guia de “Bones practiques als edificis 

judicials”, elaborada pel Departament de Justícia, ateses les previsions de la 

Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer 

front a la COVID-19, i també el contingut de la Resolució SLT/2700/2020, de 

29 d'octubre, per la qual és prorroguen i es modifiquen les mesures en 



 

 

 Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña 
 

2 

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

de COVID-19 en el territori de Catalunya, disposava com a límits d'ocupació de 

les sales de vistes el 33% dels seus aforaments, i establia l'obligada 

observança d'una distància interpersonal de 2 metres.  

 

En un acord (núm. 48) de la Comissió de la Sala de Govern el passat 19 

d'octubre de 2021, atesa la necessitat d'adaptar les limitacions d'accés, 

d’aforaments i de mobilitat en els edificis judicials a la nova realitat sanitària, 

vam disposar “Sol·licitar al Departament de Justícia que, al més aviat possible, 

adapti la guia de bones practiques als edificis judicials als termes de la 

Resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual [...] es prorroguen i 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya”. 

 

Per tal d’atendre aquesta instància, el Departament de Justícia, a través de la 

Secretaria per a l’Administració de Justícia, remet a aquesta Sala de Govern el 

document sobre “Bones pràctiques en els edificis judicials. Mesures per a la 

prevenció dels contagis de la COVID-19”, actualitzat a 26 d'octubre de 2021 i 

adaptat a la Resolució SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, pel qual s’estableixen 

mesures en matèria sanitària per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya, del qual resulta que 

desapareix la limitació percentual dels aforaments a les sales de vistes, 

multiusos i altres espais dels edificis judicials i que es redueix a 1,5 metres la 

distància interpersonal mínima que s’ha de mantenir per evitar contagis, i es 

mantenen les altres mesures i prevencions sanitàries en els mateixos termes 

que s’havien pautat en les anteriors edicions del mateix document sobre 

“Bones pràctiques als edificis judicials”.    

 

Atès tot el que s'ha exposat, se sotmet a la Comissió de la Sala de Govern, i 

aquesta acorda,: 

 

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 a 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 i 

sales multiusos com a les sales d'espera dels edificis judicials. 
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2. Recordar, no obstant això, que la previsió continguda en aquest document 

de bones pràctiques en els edificis judicials que a les sales de vistes “només 

podran accedir-hi aquelles persones que siguin part, testimoni, perit, advocat 

o procurador” és contrària al principi constitucional de publicitat de les 

actuacions judicials (article 24.2 de la CE), com ja vam recordar en el nostre 

acord de 26 de maig de 2020, de manera que s’ha de garantir, en qualsevol 

cas, la publicitat efectiva dels debats del judici sempre que el públic assistent 

respecti la distància interpersonal (1,5 m) indicada per l'autoritat sanitària. 

 

3. Recordar que les mesures disposades en 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) 

seguiran vigents d’acord amb els termes de la disposició transitòria segona de 

la mateixa Llei 3/2020. 

 

4. Mantenir els actuals controls d'accés als edificis judicials d’acord amb les 

finalitats previstes en el document sobre bones pràctiques en els edificis 

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

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

 

5. Posar aquest acord, així com el document sobre “Bones pràctiques als 

edificis judicials”, actualitzat a 26 d'octubre de 2021, en coneixement dels 

presidents de sala i d’audiències provincials, així com dels degans i deganes 

dels diversos partits judicials de Catalunya, a l’efecte de la seva oportuna 

aplicació coordinada amb els serveis territorials respectius. 

 

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

Catalunya, als presidents del Consell de l’Advocacia Catalana, del Consell de 

Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i del Consell de Col·legis 

de Graduats Socials de Catalunya, i trameteu-ne un testimoniatge al Consell 

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

   

Un cop sotmès a la seva consideració, la Comissió aprova aquesta proposta 

per unanimitat. 
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I perquè consti, i per tal de complir el que s’ha acordat, expedeixo i signo 

aquest certificat. 

 

Barcelona, data de la signatura electrònica 
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