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Situació de la llengua catalana en l’Administració de 
Justícia 

1. Dades per al debat  

L’Administració de Justícia és un dels àmbits en què el català es troba en una situació 
més minoritzada. El quadre de sota ens permet tenir una perspectiva global de la 
llengua que es fa servir en els principals documents emesos als jutjats de Catalunya. 
Com podem observar, cap percentatge arriba al 10% 

 

 

Font: Informe de Política Lingüística 2020  

 

Pel que fa a la llengua de les sentències redactades pels jutjats a Catalunya, només 
un 7,4% van estar redactades en català i el 92,6% en castellà. Al gràfic de sota sobre 
la llengua de les sentències judicials observen la tendència general descendent.  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpacteperlallengua.gencat.cat%2F&data=04%7C01%7Cvcliment%40gencat.cat%7C066bbd09f33b4a0539b708da0b369a2b%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637834626387555431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3ifvP1uuy0uuQlayBUv9F6tRsj%2FLUoZEXVQ2Y%2BlIBd8%3D&reserved=0
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Llengua de les sentències judicials a Catalunya 2017-2020  

 
Font: Informe de Política Lingüística 2020  

La situació de minorització és també evident en la llengua de les interlocutòries 
notificades a la Generalitat. El gràfic de sota ens mostra les dades segmentades per 
territoris. Observem que el català és pràcticament testimonial a Barcelona, Tarragona i 
Lleida.  

 

Cal dir que la normativa lingüística aplicada a l’Administració de justícia, de l’Estat 
espanyol, determina que en totes les actuacions judicials, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris i la resta de funcionaris de jutjats i tribunals han de fer servir el 
castellà, sens perjudici de preveure un ús facultatiu i condicionat de les altres llengües 
oficials, i impedeix l’exigència del coneixement de la llengua catalana al personal 
judicial per ocupar una plaça a Catalunya.  

 

Llengua de les interlocutòries notificades a la DGAC per territoris, 2020

CATALÀ CASTELLÀ
Girona 27% 73%
Lleida 7% 93%
Tarragona 4% 96%
Barcelona 5% 95%
Total 11% 89%
Dades: Direcció General d'Assumptes Contenciosos

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpacteperlallengua.gencat.cat%2F&data=04%7C01%7Cvcliment%40gencat.cat%7C066bbd09f33b4a0539b708da0b369a2b%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637834626387555431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3ifvP1uuy0uuQlayBUv9F6tRsj%2FLUoZEXVQ2Y%2BlIBd8%3D&reserved=0
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2. Reptes 

• El català no és un requisit laboral en l’àmbit de la Justícia 

• La llengua catalana és pràcticament testimonial  

• Hi ha una tendència clarament descendent 

• Altres reptes que identifiqueu... 

3. Preguntes associades 

• Com podem incrementar l’ús del català a la Justícia? Què haurien de fer jutges 
i magistrats? I els procuradors i advocats?   

• Com podem aconseguir que el català sigui també un requeriment per al 
personal que treballa a l’Administració de Justícia, com ho es el castellà?  

• Com podem fer que els diferents tipus de documents siguin redactats en 
català?  

• Altres preguntes que voleu proposar... 

4. Informació complementària  

Informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana (pàgina 35)  

Informes anuals de Política lingüística  

5. Altres eixos 

E Pacte Nacional per la Llengua aborda altres eixos. Són els següents:  

1. Administracions públiques 

1.1. Administració pública 

1.2. Justícia 

2. Educació i recerca 

2.1. Ensenyament obligatori 

2.2. Ensenyament universitari 

2.3. Aprenentatge del català entre persones adultes 

3. Cohesió social i acolliment 

4. Cultura 

5. Audiovisual i mitjans de comunicació 

6. Món digital i tecnologies de la llengua 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpacteperlallengua.gencat.cat%2F&data=04%7C01%7Cvcliment%40gencat.cat%7C066bbd09f33b4a0539b708da0b369a2b%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637834626387555431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3ifvP1uuy0uuQlayBUv9F6tRsj%2FLUoZEXVQ2Y%2BlIBd8%3D&reserved=0
https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
https://llengua.gencat.cat/pnl-administraciopublica
https://llengua.gencat.cat/pnl-ensenyamentobligatori
https://llengua.gencat.cat/pnl-ensenyamentuniversitari
https://llengua.gencat.cat/pnl-aprenentatgecatalaadults
https://llengua.gencat.cat/pnl-cohesio-acolliment
https://llengua.gencat.cat/pnl-cultura
https://llengua.gencat.cat/pnl-mitjanscomunicacio
https://llengua.gencat.cat/pnl-mondigital-tecnologia


 
 

pacteperlallengua.gencat.cat  5 

 

7. Àmbit socioeconòmic i laboral 

8. Salut i atenció sociosanitària 

9. Lleure, esport i món associatiu 

10. Relacions entre els territoris de llengua catalana 

11. Àmbits estatal, europeu i internacional 

12. Qualitat de la llengua 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpacteperlallengua.gencat.cat%2F&data=04%7C01%7Cvcliment%40gencat.cat%7C066bbd09f33b4a0539b708da0b369a2b%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637834626387555431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3ifvP1uuy0uuQlayBUv9F6tRsj%2FLUoZEXVQ2Y%2BlIBd8%3D&reserved=0
https://llengua.gencat.cat/pnl-socioeconomic-laboral
https://llengua.gencat.cat/pnl-salut-atenciosociosanitaria
https://llengua.gencat.cat/pnl-lleure-esport
https://llengua.gencat.cat/pnl-relacionsterritorishttps:/llengua.gencat.cat/pnl-relacionsterritoris
https://llengua.gencat.cat/pnl-admestat-unioeuropea
https://llengua.gencat.cat/pnl-qualitatllengua
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