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FASE 3 DA DESESCALADA NA XUSTIZA GALEGA. 

RESULTADO DA XUNTANZA COA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA. 

Dentro do marco establecido na Orde Jus 504/2020 publicada no Boe do pasado sábado, mañá 
martes 9 de xuño comeza a fase 3 da desescalada na Xustiza galega, coa reincorporación 
do 100% do persoal. 

 Os permisos por deber inexcusable manteñen a súa vixencia ata o 21 de xuño. 

 SPJ-USO REXEITA A VOLTA Ó TRABALLO DO 100 % DO PERSOAL MOTIVADO NA 
FALTA DE SEGURIDADE NOS XULGADOS NESAS CONDICIÓNS, por non estarmos 

preparados para elo. 

 TELETRABALLO 

- Teñen preferencia para acceso ó teletraballo os funcionarios con especial 
sensibilidade ó COVID-19 e os funcionarios que teñan concedido permiso por deber 
inexcusable, que manteñen esa preferencia tamén mais aló do 21 de xuño. 

- Non poden teletraballar simultaneamente mais do 40 % dos funcionarios de cada 

órgano ou unidade (caso de teletraballar unha porcentaxe superior, estableceranse turnos 
inferiores ó dito 40 % por cada turno). 

- Os funcionarios que teletraballen excepto os que estén en situación de permiso por 
deber inexcusable, deben acudir presencialmente ó menos 2 dias á semana. 

- O horario do teletraballo será o habitual anterior ó estado de alarma, tendo obriga de 
encontrarse o funcionario a disposición telefónica de 9 a 14.30 horas. SPJ-USO 

opúxose á regulación do horario do  teletraballo (horario superior ó presencial). 

- SPJ-USO volveu a esixir unha regulación específica do teletraballo na xustiza galega, 
baseándose no borrador que xa fixo chegar á administración. A DXX garante que o 
teletraballo continuará alomenos 3 meses mais aló do remate do estado de alarma. 

 QUENDAS DE TARDE 

- Estableceranse quendas de mañá e tarde exclusivamente “cando o número de 
funcionarios que prestan servicio presencial non permite gardar as medidas de 
seguridade recomendadas polas autoridades sanitarias”. 

- SPJ-USO solicitou o establecemento de QUENDAS DE TARDE VOLUNTARIAS en 
prol da CONCILIACIÓN da vida laboral e familiar. 

- En anexo á resolución que se dictará pola DXX establécense os órganos onde se 
acorda quenda de mañá e tarde, sendo este anexo modificable en calquer momento. 

 XORNADA E HORARIO 

- O horario onde non haxa quendas de mañá e tarde (coas excepcións do Rexistro Civil e 
Xulgados de garda que se ateñen á súa normativa específica), será de 6 horas 
continuadas de 7.30 a 15.00 horas, con presencia efectiva no horario de atención ó 
público (9 a 14 horas). 

- Onde haxa quendas de mañá e tarde, o horario será, na quenda de mañá de 6 horas (a 
realizar entre as 8 e as 14 horas) e o de tardes de 4,30 horas (a realizar entre as 15 e  

-  

mailto:spjusogalicia@fep-uso.es
http://spjusogalicia.wordpress.com/


 

 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 

 SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422  A CORUÑA: Roberto 617685531 - Eugenia 655455702 – Antonio 626423553      FERROL: Manu 678514555 

LUGO: Rodrigo 605739886   OURENSE: Fran 660450226   PONTEVEDRA: Nilo 615496257   VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335 

Email xeral para Galicia spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog http://spjusogalicia.wordpress.com  

- as 20.00 horas). No turno de mañá acudirá o 70 % e no de tarde o 30 % do persoal. 

 VACACIÓNS 2020 

- SPJ-USO solicitou que as vacacións 2020 se poidan desfrutar ata o 30 de abril de 2020 
nos termos e porcentaxes establecidos para 2019. 

- SPJ-USO non permitirá que se pisoteen os nosos dereitos como así se fixo no ámbito 
Ministerio. 

- Remítesenos a nova reunión nos vindeiros días. 

 ASUNTOS PARTICULARES 2020 

- SPJ-USO solicitou que os asuntos particulares 2020 se poidan desfrutar ata o 30 de abril 
de 2020. 

- Remítesenos a nova reunión nos vindeiros días. 

 CONCURSO DE TRASLADOS, CHAMAMENTOS DE INTERINOS E 

MODIFICACIÓN NA NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS 

- Nos vindeiros días darásenos traslado das prazas de Galicia para o concurso de traslados, 
para que fagamos as oportunas alegacións. 

- Igualmente retomaránse os chamamentos de interinos, e en vindeiros días (probablemente 
o xoves) publicarase a modificación da orde de substitucións. 

 PERMISOS POR DEBER INEXCUSABLE 

- A partires de hoxe, e ata o día 21 (excepcionalmente posteriormente) TÓDOLOS 
TRABALLADORES DEBEN FACER NOVA SOLICITUDE E XUSTIFICALA 
DOCUMENTALMENTE. 

 PLAN DE CHOQUE 

- A DXX comprométese, nos termos que acorde o Ministerio de Xustiza, a elaborar un plan 
de choque con reforzos e prolongacións de xornada. 

- SPJ-USO SOLICITOU Á DXX QUE O INICIO DA FASE 3 SEXA COMO 

MÍNIMO O MÉRCORES. Ningún outro sindicato apoiou a nosa solicitude. 

TODO O ANTERIOR, PENDENTE DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE 

ESPERAMOS COÑECER EN BREVE, co anexo correspondiente das quendas de 

tarde, e do que vos manteremos puntualmente informados. 

 

SPJ-USO: Sindicato maioritario na Xustiza galega 

 FEITOS, non palabras!!! 
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