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INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Presentació i objectius 

La Secretaria de Política lingüística i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,  

amb el suport de l’Idescat, han proposat la realització del present estudi sociolingüístic de 

caràcter quantitatiu per tal de conèixer els usos lingüístics a l’Administració de Justícia de 

Catalunya. 

En el present document apareixen les dades sintètiques en referència als objectius concrets: 

 

1. El context lingüístic, que inclou aspectes que poden condicionar els diferents usos lingüístics 

com són: 

a) L’adequació lingüística del personal, segons els diferents perfils prèviament definits. 

b) Les normes i criteris d’ús lingüístic referents als criteris d’atenció oral i escrita. 

 

2. Els usos lingüístics, que permet recollir informació dels següents factors: 

a) Imatge i retolació: nom de l’entitat, rètol principal i rètols interiors. 

b) Documentació d’ús extern: documents de difusió externa, missatges predeterminats del 

correu electrònic i formularis electrònics. 

c) Comunicacions exteriors: contestador automàtic, usos orals, comunicacions amb 

institucions i amb ciutadans. 

d) Documentació i comunicacions internes: circulars, formularis, llengua de les reunions. 

 

3. Les actituds envers la llengua catalana, pel que fa a l’evolució del català, els avantatges i 

els inconvenients del seu ús. 
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1.2. Metodologia 

 

1.2.1 Unitat d’anàlisi 

 

L’estudi s’ha realitzat a partir d’entrevistes personals assistides per ordinador als 

secretaris judicials de la totalitat d’òrgans judicials de Catalunya. 

 

Del cens inicial de 559 òrgans judicials, tan sols en 9 casos no ha estat possible la 

realització de les entrevistes.  

 

MUNICIPI 
ÒRGANS 

JUDICIALS 

Barcelona 213 

Tarragona 27 

Girona 27 

Lleida 21 

Sabadell 19 

Granollers 17 

Mataró 16 

Terrassa 14 

Reus 13 

Hospitalet de Llobregat, l' 12 

Badalona 11 

Vilanova i la Geltrú 11 

Figueres 10 

Manresa 10 

Arenys de Mar 8 

Gavà 8 

Sant Feliu de Llobregat 8 

Vendrell, el 8 

Cerdanyola del Vallès 7 

Rubí 7 

Martorell 6 

Santa Coloma de Gramenet 6 

Tortosa 6 

Blanes 5 

Mollet del Vallès 5 

Prat de Llobregat, el 5 

MUNICIPI 
ÒRGANS 

JUDICIALS 

Sant Boi de Llobregat 5 

Vic 5 

Bisbal d’Empordà, la 4 

Cornellà de Llobregat 4 

Igualada 4 

Santa Coloma de Farners 4 

Vilafranca del Penedès 4 

Amposta 3 

Esplugues de Llobregat 3 

Sant Feliu de Guíxols 3 

Valls 3 

Balaguer 2 

Berga 2 

Cervera 2 

Olot 2 

Seu d’Urgell, la 2 

Falset 1 

Gandesa 1 

Puigcerdà 1 

Ripoll 1 

Solsona 1 

Tremp 1 

Vielha e Mijaran 1 

TOTAL 559 
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Els 9 jutjats que no s’han pogut entrevistar són: 6 jutjats de Barcelona ciutat, 1 de Girona, 1 de Sabadell i 

1 de Mataró. 

 

1.2.2 Instruments de mesura 

 

L’eina de mesura seleccionada per a dur a terme l’estudi ha estat el qüestionari estructurat en què es 

basava l’entrevista personal. 

El qüestionari d’usos lingüístics a institucions públiques integra dos tipus de mètodes de recollida 

d’informació. 

 

Entrevista segons la declaració de l’entrevistat: L’entrevistador recull la declaració de l’entrevistat 

referida a la informació demandada en les preguntes del qüestionari. 

 

Recollida per observació visual: Com per exemple les dades que es realitzen mitjançant l’observació de 

la retolació de cadascun dels òrgans judicials. 
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1.2.3 Recollida d’informació 

La informació s’ha recollit a partir d’entrevistes presencials realitzades amb el suport d’un qüestionari 

informatitzat i amb ordinadors portàtils per tal de disposar de la informació on-line. En aquest sentit, el 

treball de camp s’ha organitzat al voltant de dos processos principals: 

 

A) La concertació telefònica prèvia: fixant el dia i hora desitjat per l’entrevistat. 

B) La realització de l’entrevista presencial: sempre a un sol informador i de forma personal. Les 

entrevistes s’han realitzat sempre als secretaris judicials titulars o substituts de cada jutjat. 

 

El treball de camp s’ha realitzat durant el període comprés entre octubre i novembre de 2008 per 

l’empresa ICC Consultors Culturals. 
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1.2.4 Entrevistes realitzades 

Per l’anàlisi de les dades s’han categoritzat els Jutjats a partir de 3 variables. L’Àmbit Territorial, la 

dimensió del municipi que acull el jutjat i l’Àmbit Jurisdiccional. 

 

 
Nombre de 

jutjats 
% 

Àmbit Metropolità 381 69,3 

Comarques Centrals 22 4,0 

Comarques Gironines 55 10,0 

Camp de Tarragona 52 9,5 

Terres de l’Ebre 10 1,8 

Àmbit de Ponent 25 4,5 

Alt Pirineu i Aran 5 0,9 

Més de 500.000 hab. 207 37,6 

De 75.001 a 500.000 hab. 172 31,3 

De 35.000 a 75.000 hab. 109 19,8 

Menys de 35.000 hab. 62 11,3 

Àmbit Civil 140 25,5 

Àmbit Penal 171 31,1 

Àmbit Contenciós Adm. 28 5,1 

Àmbit Laboral 55 10,0 

Àmbit Mixt 156 28,4 

TOTAL 550 100,0 

 

Dimensió Municipal 

 

Dimensió 1 - Barcelona 

Dimensió 2 – Badalona, Cornellà de Llobregat, Girona, Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Reus, 
Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Tarragona i Terrassa. 

Dimensió 3 – Blanes, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Granollers, 
Igualada, Manresa, Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 
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Dimensió 4 – Amposta, Arenys de Mar, Balaguer, Berga, La Bisbal d’Empordà, Cervera, Falset, Gandesa, 
Martorell, Olot, Puigcerdà, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, La Seu d’Urgell, 
Solsona, Tortosa, Tremp, Valls, El Vendrell i Vielha e Mijaran. 

 

 

 

 

Àmbit Jurisdiccional 

 

Àmbit Civil: Jutjats Mercantils, Jutjats de 1a. instància, de família, mercantils i d’Estat Civil i Seccions Civils 
de l’Audiència Provincial. 

 

Àmbit Penal: Jutjats de vigilància Penitenciària, Jutjats d’Instrucció, Jutjats Penals, Jutjats de Menors, 
Seccions Penals de l’Audiència Provincial, Jutjats de violència sobre la dona i Jutjats Únics Unipersonals de 
Menors. 

 

Àmbit Contenciós Administratiu: Seccions Contencioses Administratives del Tribunal Superior de Justícia i 
Jutjats Contenciosos Administratius. 

 

Àmbit Laboral: Jutjats Socials i Sala Social del Tribunal Superior de Justícia. 

 

Àmbit Mixt: Jutjats de 1a. instància i instrucció i Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia. 
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Llengua del rètol principal 
Comparació entre la percepció de l’entrevistat i l’observació directa 
 

El rètol principal de l’òrgan judicial on treballa està escrit en... 
 

 Declaració Observació 

 En català En castellà En les dues 
llengües En català En castellà En les dues 

llengües 

Àmbit Metropolità 71,3% 1,2% 27,4% 65,9% 1,1% 33,0% 

Comarques Centrals 76,5% 0,0% 23,5% 86,4% 0,0% 13,6% 

Comarques Gironines 92,7% 0,0% 7,3% 90,9% 0,0% 9,1% 

Camp de Tarragona 88,9% 0,0% 11,1% 92,2% 0,0% 7,8% 

Terres de l’Ebre 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Àmbit de Ponent 68,8% 0,0% 31,3% 91,3% 0,0% 8,7% 

Alt Pirineu i Aran 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Més de 500.000 hab. 58,2% 1,2% 40,6% 47,0% 2,0% 51,0% 

De 75.001 a 500.000 hab. 84,5% 1,3% 14,2% 87,0% 0,0% 13,0% 

De 35.000 a 75.000 hab. 88,4% 0,0% 11,6% 91,6% 0,0% 8,4% 

Menys de 35.000 hab. 89,7% 0,0% 10,3% 93,5% 0,0% 6,5% 

Àmbit Civil 71,4% 1,7% 26,9% 67,2% 1,5% 31,4% 

Àmbit Penal 63,5% 0,7% 35,8% 56,0% 0,6% 43,4% 

Àmbit Contenc. Adm. 95,2% 0,0% 4,8% 96,4% 0,0% 3,6% 

Àmbit Laboral 81,8% 2,3% 15,9% 89,8% 2,0% 8,2% 

Àmbit Mixt 89,8% 0,0% 10,2% 90,3% 0,0% 9,7% 

TOTAL 76,3% 0,9% 22,8% 73,9% 0,7% 25,4% 

Han respost aquesta pregunta 469 jutjats i s’ha pogut fer observació directa de 536 jutjats. 

• En general no s’observen grans diferències entre la percepció del secretari judicial i la 
realitat observada per l’enquestador. Al voltant del 75% dels rètols principals estan 
escrits en català, un 25% en ambdues llengües i és testimonial (menys d’un 1%) els rètols 
principals escrits només en castellà. 

• Tan sols destacar la diferència existent entre la percepció i l’observació directa en el cas 
dels jutjats de l’Àmbit de Ponent on segons els entrevistats un 68,7% dels rètols principals 
estaven escrits exclusivament en català, quan la realitat diu que són el 91,3%. 

• Per contra, en els jutjats de la ciutat de Barcelona i en els de l’Àmbit Penal es manifesta 
una tendència superior a creure que hi ha més rètols escrits només en català dels que 
realment hi ha (al voltant d’un 10% i d’un 7,5% respectivament). 
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Llengua dels rètols interiors 
Comparació entre la percepció de l’entrevistat i l’observació directa 
 

En quina proporció s’utilitza cada llengua en els rètols interiors (formals i informals) de l’òrgan judicial? 
 

                 Declaració      Observació 

En català En castellà En català En castellà 

Àmbit Metropolità 70,8% 29,2% 59,9% 40,1% 

Comarques Centrals 81,9% 18,1% 80,9% 19,1% 

Comarques Gironines 82,2% 17,8% 78,7% 21,3% 

Camp de Tarragona 86,3% 13,7% 69,8% 30,2% 

Terres de l’Ebre 83,3% 16,7% 93,9% 6,1% 

Àmbit de Ponent 84,0% 16,0% 78,1% 21,9% 

Alt Pirineu i Aran 85,0% 15,0% 86,4% 13,6% 

Més de 500.000 hab. 64,9% 35,1% 54,4% 45,6% 

De 75.001 a 500.000 hab. 77,8% 22,2% 70,5% 29,5% 

De 35.000 a 75.000 hab. 82,2% 17,8% 70,8% 29,2% 

Menys de 35.000 hab. 85,7% 14,3% 73,8% 26,2% 

Àmbit Civil 67,3% 32,7% 58,5% 41,5% 

Àmbit Penal 71,7% 28,3% 59,1% 40,9% 

Àmbit Contenc. Adm. 83,5% 16,5% 86,2% 13,8% 

Àmbit Laboral 74,1% 25,9% 70,1% 29,9% 

Àmbit Mixt 83,5% 16,5% 72,1% 27,9% 

TOTAL 74,9% 25,1% 64,4% 35,6% 

 

• La percepció del secretari judicial i l’observació de la realitat per part dels entrevistadors 
varien substancialment en el cas dels rètols interiors. En gairebé tots els casos, la percepció 
de l’entrevistat és que hi ha més rètols en català dels que realment hi ha. 

• Per observació directa s’han observat un total de 5.992 rètols, dels quals 3.799 són en 
català, 2.104 en castellà, 2 en altres llengües, 41 ambivalents i 46 sense significat. A 
l’hora de realitzar l’anterior taula s’han obviat aquests 89 rètols que no són ni en català ni 
en castellà per tal de poder-ho comparar amb la percepció del secretari judicial. 

• Val a dir que, per al càlcul de l’observació directa, s’ha considerat que si un rètol interior 
està en les dues llengües,  es comptabilitza com si hi hagués dos rètols, un en català i un en 
castellà. Per tant el percentatge del 35,6% de rètols interiors en llengua castellana s’han 
de llegir, amb tota probabilitat, que corresponen a rètols bilingües. 
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Percentatge d’utilització de cada llengua en els judicis celebrats en el darrer mes 
 

De 0 a 100, globalment, en quin percentatge aproximat diria que es va utilitzar cada llengua en els judicis del darrer 

mes?     

      Català        Castellà              Altres    BASE 

Àmbit Metropolità 21,1% 78,4% 0,5% 368 

Comarques Centrals 49,5% 50,5% 0,0% 21 

Comarques Gironines 42,9% 57,1% 0,0% 55 

Camp de Tarragona 15,4% 84,6% 0,0% 47 

Terres de l’Ebre 42,0% 58,0% 0,0% 10 

Àmbit de Ponent 38,5% 61,5% 0,0% 24 

Alt Pirineu i Aran 26,0% 74,0% 0,0% 5 

Més de 500.000 hab. 24,6% 74,9% 0,5% 195 

De 75.001 a 500.000 hab. 22,0% 77,5% 0,4% 167 

De 35.000 a 75.000 hab. 23,1% 76,9% 0,0% 107 

Menys de 35.000 hab. 39,6% 60,4% 0,0% 61 

Àmbit Civil 26,9% 73,1% 0,0% 136 

Àmbit Penal 16,0% 83,3% 0,7% 166 

Àmbit Contenc. Adm. 55,7% 44,3% 0,0% 22 

Àmbit Laboral 27,9% 72,1% 0,0% 53 

Àmbit Mixt 28,4% 71,3% 0,3% 153 

TOTAL 25,2% 74,5% 0,3% 530 

Hi ha 20 òrgans judicials que no responen a aquesta pregunta 

 

• La llengua catalana és present en el 25,2% dels judicis. Val a dir que en molts casos els 
secretaris han manifestat que si per exemple diuen que la distribució de llengües en els 
judicis celebrats en el seu jutjat és 50% en català i 50% en castellà, no vol dir 
necessàriament que la meitat dels judicis se celebrin en català, sinó que en molts casos 
aquests són bilingües. 

• Cal destacar el poc ús del català en els judicis celebrats en el jutjats del Camp de 
Tarragona (15,4%) i en els jutjats corresponents a l’Àmbit Penal (16,0%). A les Comarques 
Centrals i a les Gironines, en canvi, l’ús del català en els judicis es situa al voltant d’un 
45%.  

• És destacable el cas de les Terres de l’Ebre ja que tot i que l’ús del català en els judicis és 
del 42%, cap dels seus jutjats han adoptat el català com a llengua habitual en la 
redacció de sentències i en la resta de documentació. 
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Llengua dels models de documents creats per l’òrgan judicial 

(no s’hi compten la col·lecció de documents estàndard que ja incorpora el sistema informàtic i que tenen versió en 
català i en castellà) 

 

Pel que fa als models propis de documents –els que l’òrgan judicial s’ha creat a banda de la col·lecció estàndard en català 

i castellà- en quina proporció estan disponibles en cada llengua? 

 
El 100% 

en català 

Entre el 50% i 

el 99% en 

català 

El 50% en 

català i el 

50% en 

castellà 

Entre el 50% i 

el 99% en 

castellà 

El 100 % en 

castellà 
BASE 

Àmbit Metropolità 3,3% 7,3% 14,7% 30,7% 44,0% 368

Comarques Centrals 28,6% 9,5% 28,6% 14,3% 19,0% 21

Comarques Gironines 17,0% 26,4% 20,8% 13,2% 22,6% 53

Camp de Tarragona 1,9% 3,8% 11,5% 15,4% 67,3% 52

Terres de l’Ebre 0,0% 0,0% 30,0% 20,0% 50,0% 10

Àmbit de Ponent 16,0% 24,0% 24,0% 28,0% 8,0% 25

Alt Pirineu i Aran 0,0% 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 5

Més de 500.000 hab. 3,0% 7,6% 18,3% 28,4% 42,6% 197

De 75.001 a 500.000 hab. 5,8% 10,5% 11,1% 26,9% 45,6% 171

De 35.000 a 75.000 hab. 8,7% 9,6% 17,3% 21,2% 43,3% 104

Menys de 35.000 hab. 11,3% 16,1% 22,6% 27,4% 22,6% 62

Àmbit Civil 1,4% 7,2% 14,4% 24,5% 52,5% 139

Àmbit Penal 4,7% 9,4% 12,9% 28,2% 44,7% 170

Àmbit Contenciós Adm. 13,0% 13,0% 30,4% 17,4% 26,1% 23

Àmbit Laboral 7,7% 13,5% 21,2% 25,0% 32,7% 52

Àmbit Mixt 10,0% 11,3% 18,0% 28,0% 32,7% 150

TOTAL % 6,0% 9,9% 16,3% 26,4% 41,4% 534

 

• Tot i que el 80% del personal té capacitat suficient per redactar en llengua catalana, i que 
aproximadament la meitat de les reunions i comunicacions internes es fan en català, a l’hora de 
crear documentació pròpia, es segueix optant majoritàriament per la llengua castellana (68%). 

• Per àmbits territorials és on s’observen més diferències, amb territoris que s’acosten al 50% de 
generació de documents en català, i d’altres on gairebé és testimonial la presència d’aquesta 
llengua en l’elaboració de models propis de documents. 



ICC Consultors  13  

   EULIP Justícia 2008 Informe Final

 

Comunicació oral amb els ciutadans (atenció telefònica, comunicació presencial,...) 

 

De 0 a 100, en quin percentatge aproximat diria que s’utilitza cada llengua en les comunicacions orals 

amb els ciutadans (atenció telefònica, comunicació presencial,...)? 

 Català Castellà Altres BASE 

Àmbit Metropolità 42,2% 57,6% 0,2% 336 

Comarques Centrals 60,9% 39,1% 0,0% 22 

Comarques Gironines 67,6% 32,4% 0,0% 55 

Camp de Tarragona 38,2% 61,8% 0,0% 42 

Terres de l’Ebre 77,5% 21,5% 1,0% 10 

Àmbit de Ponent 64,4% 35,6% 0,0% 24 

Alt Pirineu i Aran 63,0% 37,0% 0,0% 5 

Més de 500.000 hab. 44,5% 55,4% 0,1% 181 

De 75.001 a 500.000 hab. 44,0% 55,6% 0,3% 148 

De 35.000 a 75.000 hab. 48,0% 52,0% 0,0% 105 

Menys de 35.000 hab. 64,5% 35,3% 0,2% 60 

Àmbit Civil 47,4% 52,5% 0,1% 120 

Àmbit Penal 41,9% 58,1% 0,1% 155 

Àmbit Contenciós Adm. 57,0% 43,0% 0,0% 20 

Àmbit Laboral 51,8% 48,2% 0,0% 50 

Àmbit Mixt 50,8% 48,8% 0,4% 149 

TOTAL  47,5% 52,3% 0,2% 494 

• Les comunicacions orals amb els usuaris es realitzen gairebé en la mateixa proporció en català i 
castellà. 

• Per àmbits territorials, com ja hem vist en d’altres preguntes, els jutjats del Camp de Tarragona i 
els de l’Àmbit Metropolità són els que presenten un percentatge més baix d’utilització del català. 

• També es constata un increment en l’ús del català a mesura que disminueix la dimensió del 
municipi.  
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Ús del català en les reunions internes de treball 

 

Amb relació als usos lingüístics a dins de l’òrgan judicial, en quina proporció s’utilitza cada llengua a 

les reunions de treball a què assisteix vostè?. Quan parlem de reunions de treball, també hi incloem 

les comunicacions orals entre el personal per qüestions de feina.  

 Català Castellà BASE 

Àmbit Metropolità 36,4% 63,6% 366 

Comarques Centrals 79,0% 21,0% 21 

Comarques Gironines 72,1% 27,9% 54 

Camp de Tarragona 36,3% 63,7% 51 

Terres de l’Ebre 81,3% 18,7% 10 

Àmbit de Ponent 53,3% 46,7% 24 

Alt Pirineu i Aran 60,0% 40,0% 4 

Més de 500.000 hab. 34,9% 65,1% 197 

De 75.001 a 500.000 hab. 40,1% 59,9% 169 

De 35.000 a 75.000 hab. 52,3% 47,7% 103 

Menys de 35.000 hab. 65,7% 34,3% 61 

Àmbit Civil 34,7% 65,3% 135 

Àmbit Penal 40,1% 59,9% 168 

Àmbit Contenciós Adm. 52,9% 47,1% 24 

Àmbit Laboral 42,0% 58,0% 53 

Àmbit Mixt 54,2% 45,8% 150 

TOTAL  43,5% 56,5% 530 

No s’utilitza ni l’aranès ni cap altra llengua en les reunions internes de treball. 

 

• Gairebé la meitat de les reunions internes de treball es realitzen en català.  

• Per àmbits territorials s’aprecien diferències considerables, passant del 81,3% de reunions 
celebrades en català a les Terres de l’Ebre al 36% de les celebrades en l’Àmbit Metropolità o en 
el Camp de Tarragona. 

• També s’observa, al creuar les dades per dimensió municipal, que a mesura que disminueix 
aquesta, augmenta significativament el percentatge de reunions internes celebrades en català. 
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CRITERI D’ÚS LINGÜÍSTIC 
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Existència de criteri definit sobre la llengua que s’utilitza a les sentències 

En aquest jutjat hi ha un criteri definit sobre la llengua que s’utilitza a les sentències? 
 

 
Es notifiquen 
 per defecte 
 en català  

Es notifiquen 
 per defecte 
 en castellà 

Adaptació 
a la llengua 
 del receptor 

No s’ha 
adoptat 

 cap criteri 
NS/NC BASE 

Àmbit Metropolità 6,8% 64,0% 5,0% 23,6% 0,5% 381 

Comarques Centrals 18,2% 63,6% 0,0% 18,2% 0,0% 22 

Comarques Gironines 16,4% 47,3% 3,6% 29,1% 3,6% 55 

Camp de Tarragona 0,0% 75,0% 0,0% 23,1% 1,9% 52 

Terres de l’Ebre 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 

Àmbit de Ponent 24,0% 64,0% 0,0% 12,0% 0,0% 25 

Alt Pirineu i Aran 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 5 

Més de 500.000 hab. 7,7% 59,4% 5,8% 27,1% 0,0% 207 

De 75.001 a 500.000 hab. 8,7% 67,4% 1,2% 22,1% 0,6% 172 

De 35.000 a 75.000 hab. 7,3% 64,2% 6,4% 19,3% 2,8% 109 

Menys de 35.000 hab. 9,7% 71,0% 0,0% 17,7% 1,6% 62 

Àmbit Civil 8,6% 69,3% 4,3% 17,9% 0,0% 140 

Àmbit Penal 4,7% 65,5% 3,5% 26,3% 0,0% 171 

Àmbit Contenc. Adm. 21,4% 17,9% 10,7% 50,0% 0,0% 28 

Àmbit Laboral 10,9% 74,5% 3,6% 9,1% 1,8% 55 

Àmbit Mixt 8,3% 62,8% 2,6% 23,7% 2,6% 156 

TOTAL 8,2% 64,2% 3,8% 22,9% 0,9% 550 

 

• Són molt pocs els jutjats que utilitzen per defecte el català en la redacció de les seves 
sentències (8,2%). En canvi, el 64,2% han optat per notificar per defecte les sentències en 
castellà i un 22,9% no han adoptat un criteri referent a la llengua a utilitzar en la 
redacció de les seves sentències. 

• A destacar que tan sols el 3,8% dels jutjats manifesten adequar la llengua de les 
sentències que emeten a la llengua del receptor. De tota manera val a dir que aquesta 
xifra tan baixa és producte de que els advocats i usuaris no ho sol·liciten i no pas d’una 
negativa dels jutjats per adequar-se a la llengua del receptor. 
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Existència de criteri definit sobre la llengua que s’utilitza a la resta de documentació (tramitació, 
citacions, diligències,...) 

 

En aquest jutjat hi ha un criteri definit sobre la llengua que s’utilitza a la resta de documentació (de tramitació, 
citacions, diligències,...)? 
 

 
Es notifiquen 
 per defecte 
 en català  

Es notifiquen 
 per defecte 
 en castellà 

Adaptació 
a la llengua 
 del receptor 

No s’ha 
adoptat 

 cap criteri
NS/NC BASE 

Àmbit Metropolità 8,7% 56,2% 8,9% 26,0% 0,3% 381 

Comarques Centrals 45,5% 18,2% 4,5% 31,8% 0,0% 22 

Comarques Gironines 45,5% 14,5% 3,6% 36,4% 0,0% 55 

Camp de Tarragona 1,9% 67,3% 1,9% 28,8% 0,0% 52 

Terres de l’Ebre 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 10 

Àmbit de Ponent 24,0% 44,0% 4,0% 28,0% 0,0% 25 

Alt Pirineu i Aran 60,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 5 

Més de 500.000 hab. 8,2% 55,1% 10,6% 25,6% 0,5% 207 

De 75.001 a 500.000 hab. 14,5% 57,0% 1,7% 26,7% 0,0% 172 

De 35.000 a 75.000 hab. 19,3% 45,0% 11,0% 24,8% 0,0% 109 

Menys de 35.000 hab. 24,2% 32,3% 3,2% 40,3% 0,0% 62 

Àmbit Civil 8,6% 63,6% 7,9% 20,0% 0,0% 140 

Àmbit Penal 12,9% 54,4% 4,7% 27,5% 0,6% 171 

Àmbit Contenc. Adm. 17,9% 39,3% 10,7% 32,1% 0,0% 28 

Àmbit Laboral 16,4% 56,4% 10,9% 16,4% 0,0% 55 

Àmbit Mixt 19,2% 36,5% 7,1% 37,2% 0,0% 156 

TOTAL 14,2% 51,1% 7,1% 27,5% 0,2% 550 

 

• El percentatge de jutjats que han adoptat el criteri d’utilitzar el català en la redacció de 
documentació en general (14,2%), tot i ser força baix, gairebé duplica el de jutjats que 
utilitzen el català en la redacció de sentències. 

• De tota manera sobta que per exemple a les Comarques Gironines o a les Comarques 
Centrals un 45% dels seus jutjats tramitin la documentació en català però només entre un 
16% i un 18% redactin les sentències en aquesta llengua. 

• Considerant que els secretaris judicials manifesten que el 80% del personal de les seves 
oficines judicials tenen capacitat per respondre per escrit en català, resulta molt baix el 
percentatge de jutjats que adopten el català com a llengua de referència en la redacció 
de sentències i en la resta de documentació. 
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L’òrgan judicial té definit un criteri sobre la llengua d’atenció oral en el primer contacte amb 
l’/la usuari/ària? 

Aquest òrgan judicial té definit un criteri, ben conegut pel personal que atén el públic, sobre la llengua d’atenció oral en el 

primer contacte amb l’usuari?. Si són criteris no formalitzats han de ser ben coneguts pel personal que atén el públic. 

 

S’atén per 

defecte en 

català 

S’atén per 

defecte en 

castellà 

S’atén per 

defecte en 

una altra 

llengua 

No s’ha 

adoptat cap 

criteri 

lingüístic 

No ho sap/No 

contesta 
BASE 

Àmbit Metropolità 6,0% 1,6% 0,0% 92,4% 0,0% 381

Comarques Centrals 9,1% 0,0% 0,0% 90,9% 0,0% 22

Comarques Gironines 1,8% 0,0% 0,0% 98,2% 0,0% 55

Camp de Tarragona 9,6% 3,8% 0,0% 84,6% 1,9% 52

Terres de l’Ebre 40,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 10

Àmbit de Ponent 32,0% 8,0% 0,0% 60,0% 0,0% 25

Alt Pirineu i Aran 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 5

Més de 500.000 hab. 5,3% 1,4% 0,0% 93,2% 0,0% 207

De 75.001 a 500.000 hab. 8,1% 1,7% 0,0% 90,1% 0,0% 172

De 35.000 a 75.000 hab. 8,3% 2,8% 0,0% 89,0% 0,0% 109

Menys de 35.000 hab. 16,1% 1,6% 0,0% 80,6% 1,6% 62

Àmbit Civil 7,9% 2,1% 0,0% 90,0% 0,0% 140

Àmbit Penal 5,8% 2,3% 0,0% 91,8% 0,0% 171

Àmbit Contenciós Adm. 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 28

Àmbit Laboral 14,5% 1,8% 0,0% 83,6% 0,0% 55

Àmbit Mixt 9,6% 1,3% 0,0% 88,5% 0,6% 156

TOTAL % 8,0% 1,8% 0,0% 90,0% 0,2% 550

• El 90% de les oficines judicials no tenen definit un criteri sobre la llengua d’atenció oral en el 
primer contacte amb l’usuari. 

• Dels que si tenen un criteri definit (54 jutjats, un 9,8%), el 90,7% afirmen que en cas que l’usuari 
utilitzi una llengua diferent a aquella en que se l’ha atès, es canvia a la llengua que utilitza 
l’usuari. 
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DOCUMENTACIÓ REBUDA 
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Documentació rebuda d’altres organitzacions 

 

En l’últim mes, quina és la proporció d’ús del català, castellà o altres llengües en la documentació presentada per...? 

 

ADVOCATS, PROCURADORS I PÈRITS

72,6%

27,4%

Català Castellà
  

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

70,6%
29,4%

Català Castellà
 

COSSOS DE SEGURETAT

11,6%

88,4%

Català Castellà
  

ÒRGANS QUE ES RELACIONEN AMB LA 
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

(Departament, Ministeri, CGPJ, Secret. Govern...)

22,6%

77,4%

Català Castellà

 

 

• Mentre les diferents organitzacions públiques utilitzen majoritàriament el català en la 
documentació que tramiten als jutjats (entre un 70% i un 80%), els professionals del món 
de la justícia segueixen utilitzant el castellà com a llengua de treball, invertint les 
proporcions de documentació en una i altra llengua. 



ICC Consultors  21  

   EULIP Justícia 2008 Informe Final

 

Documentació rebuda d’advocats, procuradors i pèrits 

 

En l’últim mes, quina és la proporció d’ús del català, castellà o altres llengües en la documentació 

presentada per advocats, procuradors i pèrits?  

 Català Castellà BASE 

Àmbit Metropolità 22,4% 77,6% 374 

Comarques Centrals 53,2% 46,8% 22 

Comarques Gironines 50,1% 49,9% 54 

Camp de Tarragona 21,8% 78,2% 48 

Terres de l’Ebre 18,0% 82,0% 10 

Àmbit de Ponent 41,6% 58,4% 25 

Alt Pirineu i Aran 44,0% 56,0% 5 

Més de 500.000 hab. 22,2% 77,8% 201 

De 75.001 a 500.000 hab. 28,7% 71,3% 167 

De 35.000 a 75.000 hab. 30,3% 69,7% 109 

Menys de 35.000 hab. 35,8% 64,2% 61 

Àmbit Civil 25,0% 75,0% 137 

Àmbit Penal 25,2% 74,8% 169 

Àmbit Contenciós Adm. 40,0% 60,0% 25 

Àmbit Laboral 22,3% 77,8% 52 

Àmbit Mixt 31,6% 68,4% 155 

TOTAL  27,4% 72,6% 538 

No s’utilitza ni l’aranès ni cap altra llengua en la documentació que arriba d’advocats, procuradors i pèrit. 

 

• El percentatge de documentació en català i castellà que reben els jutjats per part d’advocats, 
procuradors i pèrits és un dels que presenta una distribució menys homogènia. Hi ha diferències 
molt significatives especialment per àmbits territorials, amb percentatges que oscil·len entre el 
18% de documentació en català de les Terres de l’Ebre i el 53,2% de les Comarques Centrals. 

• Per dimensió del municipi es torna a fer palès que quan més petit és el municipi més presència del 
català hi ha. 
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FORMACIÓ DELS 
SECRETARIS JUDICIALS 
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Formació tècnica o professional que han rebut els secretaris judicials 

 

Sense considerar cursos d’idiomes (però sí assistències a congressos o jornades), en el darrer any vostè ha realitzat alguna 

formació tècnica o professional, presencial o en línia? 

 

 

 
Nombre de cursos 

realitzats a 
Catalunya 

% Cursos / Jutjat 
que en realitza 

Nombre de cursos 
realitzats fora de 

Catalunya 

Àmbit Metropolità 310 73,5% 1,8 73 

Comarques Centrals 16 3,8% 2,0 0 

Comarques Gironines 39 9,2% 1,9 2 

Camp de Tarragona 35 8,3% 1,8 6 

Terres de l’Ebre 6 1,4% 1,0 0 

Àmbit de Ponent 12 2,8% 1,2 0 

Alt Pirineu i Aran 4 0,9% 1,3 0 

TOTAL 422 100,0% 1,8 81 

 

 

 Nombre de cursos 
realitzats a Catalunya % Cursos / Jutjat 

que en realitza 

Nombre de cursos 
realitzats fora de 

Catalunya 

Àmbit Civil 122 28,9% 1,9 16 

Àmbit Penal 132 31,3% 1,7 31 

Àmbit Contenc. Adm. 22 5,2% 2,0 7 

Àmbit Laboral 44 10,4% 1,8 14 

Àmbit Mixt 102 24,2% 1,6 13 

TOTAL 422 100,0% 1,8 81 

 

• La meitat dels secretaris judicials afirmen haver rebut algun curs o haver assistit a alguna 
conferència en el darrer any (secretaris de 275 òrgans judicials). 

• El percentatge en llengua catalana del material lliurat en els 422 actes formatius 
celebrats a Catalunya va ser del 80%, i el 20% restant en castellà. 

• En quant a la llengua vehicular d’aquests cursos, assenyalar que en català es varen 
realitzar el 76% dels actes formatius i en castellà el 24% restant. 
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CONEIXEMENTS DE 
CATALÀ DEL PERSONAL 
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Coneixements de català del personal 

Quin percentatge del personal de l’òrgan judicial té els coneixements de català suficients per... 
 

 Entendre l’usuari 
oralment en català 

Respondre l’usuari 
oralment en català 

Entendre 
documentació en 

català 

Escriure 
documentació  

en català 

Àmbit Metropolità 99,0% 91,7% 98,7% 79,1% 

Comarques Centrals 99,3% 98,5% 99,3% 98,0% 

Comarques Gironines 99,2% 95,5% 99,0% 87,9% 

Camp de Tarragona 98,3% 87,6% 98,3% 77,5% 

Terres de l’Ebre 98,0% 92,0% 98,0% 83,8% 

Àmbit de Ponent 99,4% 85,0% 97,8% 73,9% 

Alt Pirineu i Aran 100,0% 96,0% 100,0% 78,0% 

Més de 500.000 hab. 99,1% 90,8% 99,1% 76,9% 

De 75.001 a 500.000 hab. 99,0% 90,3% 98,6% 77,4% 

De 35.000 a 75.000 hab. 99,1% 94,9% 98,3% 90,0% 

Menys de 35.000 hab. 98,3% 93,2% 98,1% 83,6% 

Àmbit Civil 99,7% 93,1% 99,3% 76,8% 

Àmbit Penal 98,5% 89,2% 98,6% 79,4% 

Àmbit Contenc. Adm. 99,3% 93,2% 99,3% 81,9% 

Àmbit Laboral 99,1% 91,1% 98,7% 78,3% 

Àmbit Mixt 98,8% 93,3% 98,1% 85,3% 

TOTAL 99,0% 91,7% 98,7% 80,6% 

 

• La pràctica totalitat dels treballadors dels òrgans judicials de Catalunya poden entendre 
a un usuari quan es dirigeix a ells en català (99,0%) i entendre documentació escrita en 
aquesta llengua (98,7%). 

• Quan es tracta de dirigir-se a usuaris o agents, oralment o per escrit, el percentatge 
baixa substancialment; fins el 91,7% en el cas d’haver de respondre oralment i al 80,6% 
al respondre per escrit. 

• On s’observen diferències més significatives és en l’anàlisi del percentatge de personal 
amb coneixements suficients per escriure documentació en català, que per exemple 
territorialment, varia del 73,9% del personal de l’Àmbit de Ponent al 98% del de les 
Comarques Centrals. 

• A destacar que 178 jutjats manifesten que el 100% del seu personal és capaç d’escriure 
documentació en català, però d’aquest només 29 emeten les sentències en català, 97 ho 
fan en castellà, 41 no s’han adoptat a cap criteri lingüístic, 10 s’adapten a la llengua del 
receptor, i només una no ha sabut contestar. 
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Distribució dels jutjats per trams de personal amb capacitats suficients en llengua catalana 
per... 

 

 Menys d’un 25% D’un 25 a un 50 % D’un 51 a un 75% Més d’un 75% TOTAL 

Entendre oralment 0 0 4 531 535 

Respondre oralment 3 17 28 471 519 

Entendre per escrit 0 1 5 524 530 

Respondre per escrit 11 70 63 303 447 
 
 

 

 

Distribució percentual dels jutjats per trams de personal amb capacitats suficients en llengua 
catalana per... 

 

% Menys d’un 25% D’un 25 a un 50 % D’un 51 a un 75% Més d’un 75% TOTAL 

Entendre oralment 0,0 0,0 0,7 99,3 100,0 

Respondre oralment 0,6 3,3 5,4 90,8 100,0 

Entendre per escrit 0,0 0,2 0,9 98,9 100,0 

Respondre per escrit 2,5 15,7 14,1 67,8 100,0 
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ACTITUDS ENVERS LA 
LLENGUA CATALANA 
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Percepció de l’evolució de l’ús del català en els jutjats en els darrers anys 

 

Actualment, per comparació amb tres o quatre anys enrere, creu que l’ús de la llengua catalana al seu òrgan 

judicial...? 

 Ha augmentat S’ha mantingut Ha disminuït 
No ho sap/ 

No contesta 
BASE 

Àmbit Metropolità 23,4% 42,3% 3,4% 31,0% 381 

Comarques Centrals 13,6% 27,3% 4,5% 54,5% 22 

Comarques Gironines 29,1% 60,0% 1,8% 9,1% 55 

Camp de Tarragona 17,3% 30,8% 1,9% 50,0% 52 

Terres de l’Ebre 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 10 

Àmbit de Ponent 32,0% 48,0% 16,0% 4,0% 25 

Alt Pirineu i Aran 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 5 

Més de 500.000 hab. 27,5% 51,2% 3,4% 17,9% 207 

De 75.001 a 500.000 hab. 22,7% 42,4% 4,7% 30,2% 172 

De 35.000 a 75.000 hab. 16,5% 29,4% 1,8% 52,3% 109 

Menys de 35.000 hab. 24,2% 37,1% 4,8% 33,9% 62 

Àmbit Civil 27,1% 45,7% 2,9% 24,3% 140 

Àmbit Penal 21,6% 45,6% 4,7% 28,1% 171 

Àmbit Contenciós Adm. 32,1% 53,6% 0,0% 14,3% 28 

Àmbit Laboral 30,9% 41,8% 1,8% 25,5% 55 

Àmbit Mixt 17,9% 34,6% 4,5% 42,9% 156 

TOTAL 23,5% 42,5% 3,6% 30,4% 550 

 

• En general, hi ha la percepció que en l’àmbit judicial el català no retrocedeix. Un de cada quatre 
jutjats manifesta que en els darrers tres o quatre anys l’ús del català en el seu jutjat ha 
augmentat, i gairebé un de cada dos considera que s’ha mantingut. 

• S’ha de tenir en compte que el 30,4% dels jutjats no responen, en molts casos a conseqüència de 
que els secretaris judicials feia menys de tres o quatre anys que estaven al capdavant de l’oficina 
judicial. 
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Motius d’augment de l’ús del català 

Per què creu que l’ús del català ha augmentat en l’òrgan judicial? 

 

Per la millor 

formació del 

personal 

Per la 

normalització 

de l’ús social 

del català 

Hi ha més 

personal 

català 

Increment 

d’ús de 

l’Adm. 

No ho sap/ 

No contesta 
BASE 

Àmbit Metropolità 19,1% 33,7% 29,2% 14,6% 3,4% 89 

Comarques Centrals 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 3 

Comarques Gironines 6,3% 0,0% 87,5% 6,3% 0,0% 16 

Camp de Tarragona 0,0% 22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 9 

Terres de l’Ebre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 

Àmbit de Ponent 12,5% 50,0% 37,5% 0,0% 0,0% 8 

Alt Pirineu i Aran 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 4 

Més de 500.000 hab. 22,8% 35,1% 29,8% 8,8% 3,5% 57 

De 75.001 a 500.000 hab. 5,1% 28,2% 48,7% 15,4% 2,6% 39 

De 35.000 a 75.000 hab. 16,7% 22,2% 38,9% 22,2% 0,0% 18 

Menys de 35.000 hab. 6,7% 20,0% 60,0% 13,3% 0,0% 15 

Àmbit Civil 7,9% 36,8% 50,0% 5,3% 0,0% 38 

Àmbit Penal 27,0% 29,7% 21,6% 18,9% 2,7% 37 

Àmbit Contenciós Adm. 11,1% 44,4% 22,2% 11,1% 11,1% 9 

Àmbit Laboral 17,6% 17,6% 58,8% 0,0% 5,9% 17 

Àmbit Mixt 7,1% 21,4% 46,4% 25,0% 0,0% 28 

TOTAL 14,7% 29,5% 40,3% 13,2% 2,3% 129 

• Dels 129 jutjats que creuen que l’ús del català ha augmentat en els darrers anys, prop del 40% 
ho atribueixen al fet que hi ha més personal català que fa uns anys i al voltant d’un 30% a 
conseqüència de la normalització de l’ús social del català. 
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Motius de manteniment de l’ús del català 

 

Per què creu que l’ús del català s’ha mantingut en l’òrgan judicial? 

 
Inèrcia d’ús 

i personal 

Manteniment 

del mateix 

personal 

El nivell 

de català 

ja és 

adequat 

Per l’origen 

dels 

usuaris 

No s’han 

produït 

canvis 

No ho 

sap/No 

contesta 

BASE 

Àmbit Metropolità 30,4% 30,4% 12,4% 14,3% 8,7% 3,7% 161 

Comarques Centrals 33,3% 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 6 

Comarques Gironines 18,2% 27,3% 39,4% 3,0% 3,0% 9,1% 33 

Camp de Tarragona 25,0% 37,5% 0,0% 0,0% 25,0% 12,5% 16 

Terres de l’Ebre 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 5 

Àmbit de Ponent 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 12 

Alt Pirineu i Aran 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 

Més de 500.000 hab. 29,2% 26,4% 14,2% 13,2% 11,3% 5,7% 106 

De 75.001 a 500.000 hab. 27,4% 37,0% 15,1% 11,0% 4,1% 5,5% 73 

De 35.000 a 75.000 hab. 40,6% 18,8% 15,6% 9,4% 9,4% 6,3% 32 

Menys de 35.000 hab. 34,8% 13,0% 34,8% 0,0% 8,7% 8,7% 23 

Àmbit Civil 28,1% 35,9% 12,5% 1,6% 17,2% 4,7% 64 

Àmbit Penal 29,5% 26,9% 16,7% 17,9% 3,8% 5,1% 78 

Àmbit Contenciós Adm. 13,3% 46,7% 20,0% 0,0% 6,7% 13,3% 15 

Àmbit Laboral 43,5% 17,4% 13,0% 21,7% 0,0% 4,3% 23 

Àmbit Mixt 35,2% 16,7% 22,2% 9,3% 9,3% 7,4% 54 

TOTAL 30,8% 27,4% 16,7% 10,7% 8,5% 6,0% 234 

• 234 oficines judicials manifesten que creuen que l’ús del català s’ha mantingut en els darrers anys. 
Aquest fet l’atribueixen, bàsicament, a la inèrcia d’ús i al fet que el personal no ha variat en els 
darrers anys. 
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Aspectes positius de l’ús del català a l’oficina judicial 

Quins aspectes positius considera que té l’ús del català a l’oficina judicial? 

 

Proximitat/ 

Comoditat pel 

ciutadà 

Foment de la 

llengua 

catalana 

Per diversos 

motius 

Ni positiu 

ni negatiu 

/ Indiferent 

No ho sap/ 

No contesta 
BASE 

Àmbit Metropolità 43,3% 18,9% 2,6% 29,1% 6,0% 381 

Comarques Centrals 54,5% 27,3% 9,1% 9,1% 0,0% 22 

Comarques Gironines 45,5% 34,5% 5,5% 10,9% 3,6% 55 

Camp de Tarragona 46,2% 7,7% 1,9% 38,5% 5,8% 52 

Terres de l’Ebre 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 

Àmbit de Ponent 60,0% 16,0% 4,0% 8,0% 12,0% 25 

Alt Pirineu i Aran 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 40,0% 5 

Més de 500.000 hab. 46,9% 16,4% 3,9% 25,1% 7,7% 207 

De 75.001 a 500.000 hab. 44,8% 18,0% 2,3% 29,1% 5,8% 172 

De 35.000 a 75.000 hab. 38,5% 29,4% 2,8% 26,6% 2,8% 109 

Menys de 35.000 hab. 58,1% 16,1% 3,2% 16,1% 6,5% 62 

Àmbit Civil 47,1% 17,9% 0,7% 30,7% 3,6% 140 

Àmbit Penal 44,4% 18,7% 2,9% 25,1% 8,8% 171 

Àmbit Contenciós Adm. 39,3% 17,9% 7,1% 21,4% 14,3% 28 

Àmbit Laboral 47,3% 21,8% 5,5% 20,0% 5,5% 55 

Àmbit Mixt 46,8% 21,2% 3,8% 24,4% 3,8% 156 

TOTAL 45,8% 19,5% 3,1% 25,6% 6,0% 550 

• El principal aspecte positiu que hi veuen en l’increment de l’ús del català en el món judicial és per 
aproximar-se al que vol el ciutadà (45,8%). La percepció entre els secretaris que el foment de la 
llengua catalana és un aspecte positiu a l’oficina judicial és minoritari (19,5%). 

• A destacar que més d’un 25% dels jutjats manifesten que no hi veuen aspectes positius ni negatius 
en l’augment de l’ús del català en el jutjat. Aquest posicionament torna a agafar importància en 
les oficines judicials de l’Àmbit Metropolità i en les del Camp de Tarragona. 
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Aspectes negatius de l’ús del català a l’oficina judicial 

 

Quins aspectes negatius considera que té l’ús del català a l’oficina judicial? 

 
Desconeixement 

del personal 

Problematitza 

el 

funcionament 

Majoria 

usuaris 

no parlen 

català 

No és ni 

positiu ni 

negatiu 

Cap 

No ho 

sap/No 

contesta 

BASE 

Àmbit Metropolità 9,7% 13,1% 10,0% 9,2% 53,8% 4,2% 381 

Comarques Centrals 9,1% 9,1% 4,6% 0,0% 77,3% 0,0% 22 

Comarques Gironines 9,1% 18,2% 3,6% 0,0% 67,3% 1,8% 55 

Camp de Tarragona 11,5% 19,2% 5,8% 3,9% 55,8% 3,9% 52 

Terres de l’Ebre 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 10 

Àmbit de Ponent 8,0% 8,0% 0,0% 4,0% 32,0% 48,0% 25 

Alt Pirineu i Aran 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 40,0% 20,0% 5 

Més de 500.000 hab. 6,8% 12,1% 9,2% 11,1% 55,6% 5,3% 207 

De 75.001 a 500.000 hab. 11,6% 15,1% 9,3% 6,4% 48,8% 8,7% 172 

De 35.000 a 75.000 hab. 10,1% 13,8% 4,6% 0,9% 67,9% 2,8% 109 

Menys de 35.000 hab. 11,3% 17,7% 8,1% 4,8% 53,2% 4,8% 62 

Àmbit Civil 10,7% 16,4% 5,0% 15,0% 46,4% 6,4% 140 

Àmbit Penal 7,6% 13,5% 14,6% 5,8% 52,0% 6,4% 171 

Àmbit Contenciós Adm. 7,1% 14,3% 10,7% 3,6% 50,0% 14,3% 28 

Àmbit Laboral 0,0% 10,9% 1,8% 1,8% 81,8% 3,6% 55 

Àmbit Mixt 14,1% 13,5% 5,8% 3,2% 59,6% 3,8% 156 

TOTAL 9,5% 14,0% 8,2% 6,9% 55,6% 5,8% 550 

• Més de la meitat dels secretaris judicials opinen que l’ús del català a les oficines judicials no té 
cap aspecte negatiu. 

• Per contra, al voltant del 32% de secretaris opinen que l’ús de la llengua catalana té algun 
aspecte negatiu. Principalment perquè problematitza el funcionament del jutjat i en segon lloc 
perquè comporta dificultats pel personal i els usuaris. 
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ÀMBIT TERRITORIAL 

 

• Els percentatges més baixos d’ús del català es presenten a l’Àmbit Metropolità i al Camp de 
Tarragona, mentre que les Comarques Centrals i les Comarques Gironines junt amb l’Àmbit de 
Ponent són els que manifesten un ús més elevat del català. 

 

 

DIMENSIÓ MUNICIPAL 

 

• Es constata una tendència a utilitzar més la llengua catalana a mesura que disminueix la 
grandària del municipi. 

 

 

ÀMBIT JURISDICCIONAL 

 

• En l’Àmbit Contenciós Administratiu i en el Laboral és on es detecta un ús més elevat del català. 
Per contra, en l’Àmbit Penal és on es veu més reduïda la presència d’aquesta llengua. 

 

 

IMATGE I RETOLACIÓ 

 

• Al voltant del 75% dels rètols principals i interiors estan escrits en llengua catalana. 

 

• No s’aprecien grans diferències entre la percepció dels secretaris judicials i l’observació directa 
de la realitat per part dels entrevistadors. 

 

 

CONEIXEMENTS DE CATALÀ DEL PERSONAL 

 

• La pràctica totalitat del personal (al voltant del 99%) pot efectuar sense problemes en 
català les funcions passives (escoltar i llegir). Pel que fa a les accions actives (respondre 
oralment i per escrit), tot i ser més baixos, mostren una bona qualificació del personal 
judicial en llengua catalana. 

 

• Per tant, el baix ús de la llengua catalana en el món judicial (especialment pel que fa a la 
celebració de judicis, la redacció de sentències i la resta de documentació) no es pot 
atribuir a una baixa competència del personal en aquesta llengua. 
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• No hi ha cap oficina judicial (com a mínim de les que han respost aquesta pregunta) en la 
que no hi hagi personal amb competències suficients en llengua catalana per entendre i 
respondre, oralment i per escrit, en llengua catalana. 

 

 

USOS LINGÜÍSTICS 

 

• 28 jutjats (5,0%) manifesten redactar per defecte les sentències i la resta de 
documentació en llengua catalana. 

 

• Contrasta aquesta xifra amb les 236 oficines judicials (42,9%) que redacten tant les 
sentències com la resta de documentació en llengua castellana. 

 

• Destacable les diferències que es produeixen en quant el percentatge de judicis celebrats 
en català, per territoris o àmbits jurisdiccionals. Hi ha àmbits territorials on el percentatge 
d’ús del català en els judicis triplica el d’altres àmbits. 

 

• El mateix passa en el cas de l’anàlisi per àmbits jurisdiccionals, tot i que en aquest cas, els 
percentatges més baixos es produeixen en l’àmbit penal qüestió que pot explicar, en 
part, aquests resultats. 

 

 

USOS LINGÜÍSTICS EN LA FORMACIÓ DELS SECRETARIS JUDICIALS 

 

• Segons els entrevistats, el català és la llengua vehicular del 76% dels cursos i sessions 
formatives a Catalunya.  

• El 80% del material lliurat en els cursos, congressos i jornades celebrats a Catalunya i als 
que han assistit els secretaris judicials, són majoritàriament en català. 

 

DOCUMENTACIÓ REBUDA D’ALTRES ADMINISTRACIONS 

 

• Entre un 70% i un 80% de la documentació rebuda pels jutjats que arriba de les diferents 
organitzacions públiques és en llengua catalana. Per contra, la que arriba dels 
professionals del món judicial (advocats, procuradors...) presenta una proporció inversa. 

 

• Sent així és lògic que, tot i que cada cop el personal dels jutjats presenta més 
competències en l’ús del català, la llengua castellana segueixi sent predominant en el món 
de la justícia; com a mínim en la seves comunicacions escrites. 
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DOCUMENTACIÓ D’ÚS EXTERN 

 

• Tot i que el 80% del personal té capacitat suficient per redactar en llengua catalana, i que 
aproximadament la meitat de les reunions i comunicacions internes es fan en català, a l’hora de 
crear documentació pròpia, es segueix optant majoritàriament per la llengua castellana (68%). 

 

 

COMUNICACIÓ EXTERNA 

 

• El 90% de les oficines judicials no tenen definit un criteri sobre la llengua d’atenció oral en el 
primer contacte amb l’usuari. Del 10% dels jutjats que sí tenen un criteri definit, el 90,7% afirmen 
que en cas que l’usuari utilitzi una llengua diferent a aquella en què se l’ha atès, es canviï a la 
llengua que utilitza l’usuari. 

• En el 8% dels jutjats s’atén per defecte en català i en el 2% en castellà. 

• Les comunicacions orals amb els usuaris es realitzen gairebé en la mateixa proporció en català i 
castellà. 

 

 

COMUNICACIÓ INTERNA 

 

• Gairebé la meitat de les reunions internes de treball es realitzen en català.  

 

• També s’observa, al creuar les dades per dimensió municipal, que a mesura que disminueix el 
nombre d’habitants, augmenta el percentatge de reunions internes celebrades en català. 

 

 

ACTITUDS ENVERS LA LLENGUA CATALANA 

 

• Es detecta un increment rellevant de l’ús del català als jutjats, tot i que la majoria opina que s’ha 
mantingut. Un de cada quatre jutjats manifesta que en els darrers tres o quatre anys, l’ús del 
català en el seu jutjat ha augmentat, i gairebé un de cada dos considera que s’ha mantingut. 

 

• Dels 129 jutjats que creuen que l’ús del català ha augmentat en els darrers anys, prop del 40% 
ho atribueixen al fet que hi ha més personal català que fa uns anys i al voltant d’un 30% a 
conseqüència de la normalització de l’ús social del català. 
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QUADRE RESUM 

 

 En català En castellà 

Ambdues 

llengües/ 

adaptació  

llengua 

receptor 

No s’ha 

adoptat cap 

criteri/ 

 Nc/ Ns 

Rètol principal 73,9 0,7 25,4 - 

Rètols interiors 64,4 35,6 - - 

Comunicació oral amb els ciutadans 47,5 52,3 - 0,2* 

Reunions internes 43,5 56,5 - - 

Celebració judicis 25,2 74,5 - 0,3* 

Usos lingüístics 

Creació de models propis 15,9 67,8 16,3 - 

Redacció resta documentació 14,2 51,1 7,1 27,7** 

Redacció sentències 8,2 64,2 3,8 23,8** 
Criteri d’ús 

lingüístic 

Atenció oral a l’usuari 8,0 1,8 - 90,2** 

Documentació rebuda cossos seguretat 88,4 11,6 - - 

Documentació rebuda Adm. Justícia 77,4 22,6 - - 

Documentació rebuda Adm. Púb. 70,6 29,4 - - 

Documentació 

rebuda 

Documentació rebuda advocats, 
procuradors... 27,4 72,6 - - 

Material lliurat a cursos i jornades 80,0 20,0 - - 
Formació 

Llengua vehicular cursos i jornades 76,0 24,0 - - 

*Els percentatges referents als usos lingüístics fan referència a l’ús de llengües que no són ni el català ni el castellà. 

**Els percentatges referents al criteri d’ús lingüístic fan referència a què no s’ha adoptat cap criteri, més aquells jutjats que no han sabut 
respondre. 
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Adopció de criteris d’usos lingüístics 
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Llengües utilitzades en la documentació rebuda 
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ANNEX 1- Qüestionari 
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EEssttaaddííssttiiccaa dd’’uussooss lliinnggüüííssttiiccss

aa JJuussttíícciiaa,, 22000088

Article 38

1. Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació estadística d’interès de la Generalitat han de llegir de

viva veu a les persones obligades a proporcionar informació la declaració següent:

“Les informacions que se us demanen són per a elaborar una estadística oficial.”

”L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no

divulgar-la de cap manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l’elaboració d'una estadística oficial.”

”Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana, i aquesta

informació ha d’ésser completa i verídica.”

2. El contingut de la declaració a què fa referència l'apartat 1 s'ha d’atenir a la forma exigida legalment, expressada de forma

comprensible per a la persona afectada.

Article 39

Quan la informació es requereixi per mitjà d'un qüestionari escrit o un altre suport de text, l’advertiment a què fa referència

l’article 38 ha de constar en la primera pàgina.
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Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya

Qüestionari EUL Justícia 2008

NOTA PER ALS/A LES ENTREVISTADORS/ORES: Tot el que està escrit amb negreta s’ha de llegir.

A la part ombrejada trobareu indicacions i preguntes que cal emplenar sense preguntar a la persona entrevistada.

Com vostè ja sap per la carta rebuda, la Generalitat de Catalunya està fent una estadística oficial sobre els usos
lingüístics a l’Administració de Justícia. La consultora XXX, per encàrrec de la Generalitat, és qui ha de dur a terme la
recollida de dades. Jo sóc entrevistador/a d’aquesta consultora i la persona que li realitzarà l’entrevista.

A. En quina llengua prefereix que li faci l’entrevista?

Català ......................... 1

Castellà....................... 2

Li és indiferent ............ 3 Continuar l’entrevista en català

En primer lloc, m’agradaria confirmar les dades que tenim sobre l’oficina judicial. Li vull recordar que les seves
respostes són totalment anònimes i seran tractades amb total confidencialitat.

DADES DE LA INSTITUCIÓ ENTREVISTADA (Verifiqueu la informació)

Oficina judicial: Ciutat:
Adreça: Telèfon:
Càrrec de l’entrevistat/ada:

Òrgan judicial: Partit judicial:

Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya....... 1

Secció de l’Audiència Provincial ..................................... 2

Jutjat de primera instància.............................................. 3

Jutjat de família .............................................................. 4

Jutjat de capacitat i estat civil ......................................... 5

Jutjat mercantil ............................................................... 6

Jutjat d'instrucció ............................................................ 7

Jutjat de primera instància i instrucció ............................ 8

Jutjat de violència sobre la dona..................................... 9

Jutjat penal................................................................... 10

Jutjat de menors........................................................... 11

Jutjat de vigilància penitenciària ................................... 12

Jutjat social................................................................... 13

Jutjat contenciós administratiu...................................... 14

Barcelona

Arenys de Mar ................1

Badalona ........................2

Barcelona .......................3

Berga..............................4

Cerdanyola del Vallès.....5

Cornellà de Llobregat .....6

Esplugues de Llobregat ..7

Gavà...............................8

Granollers.......................9

L’Hospitalet

de Llobregat..................10

Igualada........................11

Manresa .......................12

Martorell .......................13

Mataró ..........................14

Mollet del Vallès............15

El Prat de Llobregat ......16

Rubí .............................17

Sabadell .......................18

Sant Boi de Llobregat... 19

Sant Feliu de Llobregat 20

Santa Coloma de
Gramenet..................... 21

Terrassa....................... 22

Vic................................ 23

Vilafranca del Penedès 24

Vilanova i la Geltrú ....... 25

Girona

La Bisbal d’Empordà .... 26

Blanes.......................... 27

Figueres....................... 28

Girona.......................... 29

Olot .............................. 30

Puigcerdà..................... 31

Ripoll............................ 32

Sant Feliu de Guíxols .. 33

Santa Coloma

de Farners.................... 34

Tarragona

Amposta .......................35

Falset ...........................36

Gandesa.......................37

Reus.............................38

Tarragona.....................39

Tortosa .........................40

Valls ............................41

El Vendrell ....................42

Lleida

Balaguer.......................43

Cervera ........................44

Lleida............................45

La Seu d’Urgell .............46

Solsona ........................47

Tremp...........................48

Viella ............................49

DADES DE L’ENTREVISTADOR/A

Nom: Data: Hora d’inici: Hora d’acabament:
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BLOC 1. RETOLACIÓ

En primer lloc, les preguntes que li faré fan referència a les llengües de la retolació del lloc on treballa. Cal recordar que aquest
qüestionari que vostè respon és sobre els usos lingüístics en el seu òrgan judicial.

El rètol principal de l’òrgan judicial on treballa

Està escrit només en una llengua .................................. 1
A) Quina llengua?

Català ......................................................... 1
Castellà ....................................................... 2
Aranès......................................................... 3
Altres 1: _________________________
Nhs/Nc ........................................................ 99

Està escrit en dues o més llengües ............................... 2
2. B) En quina proporció (de 0 a 100)* s’utilitza cada llengua

en el rètol principal o equivalent de l’òrgan judicial?

Català ..................................................................
Castellà ................................................................
Aranès..................................................................
Altres 1: ______________________________
Altres 2: ______________________________
Altres 3: ______________________________
Total...................................................................... 1 0 0
Nhs/Nc .................................................................. 99

No es distingeix la llengua, pot ser català o castellà .... 7

No té rètol principal......................................................... 95

No ho sap / No contesta .................................................... 99

*Cal tenir en compte que...
- Quan un document és bilingüe és 50%-50% (exemple: un document bilingüe català i castellà serà 50% català i 50% castellà).
- Quan un document és trilingüe és 33% en cada llengua. Quan és quadrilingüe és 25% en cadascuna de les llengües.
Les respostes han de sumar 100.

3. En quina proporció s’utilitza cada llengua en els rètols interiors formals o informals de l’òrgan judicial? Es tenen en compte els
rètols permanents, no permanents, metàl·lics, en paper, etc.

 

Català ..........................................................................
Castellà ........................................................................
Aranès..........................................................................
Altres 1:_____________________________________
Altres 2:_____________________________________
Altres 3:_____________________________________
Total.............................................................................. 1 0 0  

No es distingeix la llengua, pot ser català o castellà 7
No té rètols interiors ................................................... 95
No ho sap / No contesta ................................................ 99

BLOC 2. DISPONIBILITAT LINGÜÍSTICA DE LA DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ

Tot seguit li preguntaré en quines llengües està disponible la documentació de l’òrgan judicial.

4. Pel que fa als models propis de documents -els que
l’òrgan judicial s’ha creat, a banda de la col·lecció
estàndard en català i castellà- en quina proporció estan
disponibles en cada llengua?

Català ....................................................................
Castellà ..................................................................
Aranès....................................................................
Altres: ___________________________________
Total........................................................................ 1 0 0  

No creen models de documents........................... 95
No ho sap / No contesta .......................................... 99

5. En quina proporció s’utilitza cada llengua en el
contestador automàtic i altres missatges telefònics
gravats, com el missatge de salutació i espera de la
centraleta telefònica, de l’òrgan judicial?

Català ....................................................................
Castellà ..................................................................
Aranès....................................................................
Altres: __________________________________
Total........................................................................ 1 0 0  

No tenen missatges gravats................................. 95
No ho sap / No contesta.......................................... 99
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BLOC 3. CONEIXEMENTS DE CATALÀ DEL PERSONAL

A continuació, li faré una sèrie de preguntes sobre els coneixements de català del personal de l’òrgan
judicial, incloent-lo a vostè.

6. A) Quin percentatge del personal de l’òrgan
judicial té els coneixements de català suficients
per entendre l’usuari oralment en català?

% de personal amb coneixements per entendre’l
No ho sap / No contesta.......................................... 99

6. B) Quin percentatge del personal té els
coneixements de català adequats per respondre
l’usuari oralment en català?

% de personal amb coneixements per parlar-lo
No ho sap / No contesta.......................................... 99

6. C) Quin percentatge té els coneixements de català
adequats per entendre documentació en català?

% de personal amb coneixements per llegir-lo
No ho sap / No contesta.......................................... 99

6. D) Quin percentatge del personal té els
coneixements de català adequats per escriure la
documentació en català?

% de personal amb coneixements per escriure’l
No ho sap / No contesta.......................................... 99

BLOC 4. CRITERIS D’ÚS LINGÜÍSTIC

Ara li faré una sèrie de preguntes sobre l’adopció de criteris d’ús lingüístic en les diferents activitats de
l’organització.

 

7. Sense considerar cursos d’idiomes (però sí
assistències a congressos o jornades), en el darrer any
vostè ha realitzat alguna formació tècnica o
professional, presencial o en línia?

 

Núm. cursos Catalunya..........................................
Núm. cursos fora de Catalunya..............................

A Catalunya................................................................ 1
8. A) Quant al material del curs, en quina proporció

s’utilitza cada llengua?
Català ..................................................................
Castellà ................................................................
Aranès..................................................................
Altres 1: ______________________________
Altres 2: ______________________________
Altres 3: ______________________________
Total...................................................................... 1 0 0
No ha fet servir material ...................................... 95
Nhs/Nc .................................................................. 99
8. B) Quant a la llengua vehicular, del total d’hores de

classe, en quina proporció s’utilitza cada llengua?
En aquest cas es demana una freqüència
aproximada d’ús de l’una o l’altra

Català ..................................................................
Castellà ................................................................
Aranès..................................................................
Altres 1: ______________________________
Altres 2: ______________________________
Altres 3: ______________________________
Total...................................................................... 1 0 0
No hi hagut comunicació oral ............................. 95
Nhs/Nc .................................................................. 99

Fora de Catalunya...................................................... 2
No ho sap / No contesta ....................................................... 99
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9. Aquest òrgan judicial té definit un criteri, ben

conegut pel personal que atén el públic, sobre la
llengua d’atenció oral en el primer contacte amb
l’/la usuari/ària? Si són criteris no formalitzats
han de ser ben coneguts pel personal que atén
el públic.

Sí, s’atén per defecte en català......... 1
Sí, s’atén per defecte en castellà ...... 2
Sí, s’atén per defecte en una llengua que no
és ni la catalana ni la castellana........ 3

10. Si l’/la interlocutor/a utilitza una llengua
diferent a aquella en què se l’ha atès
d’entrada...

Es continua atenent l’/la interlocutor/a en
la
llengua en què se l’ha atès
inicialment.............................. 2

11. Si l’/la interlocutor/a
demana un canvi de
llengua respecte a la
llengua en què se l’ha
atès d’entrada...

Es canvia a la llengua
de l’/la interlocutor/a .. 1
Es continua
atenent l’/la interlocutor/a
en la llengua en què se
l’ha
atès inicialment .......... 2
No s’ha adoptat cap
criteri lingüístic .......... 95
Nhs/Nc ........................ 99

Es canvia a la llengua
de l’/la interlocutor/a ..................... 1
No s’ha adoptat cap criteri lingüístic
....................................................... 95
No ho sap / No contesta ............... 99

No s’ha adoptat cap criteri lingüístic.. 95
No ho sap / No contesta.................... 99

12. A) Igualment, en aquest jutjat hi ha un criteri definit
sobre la llengua que s’utilitza a les sentències?

Sí, es notifiquen per defecte en català.................. 1
Sí, es notifiquen per defecte en castellà ............... 2
Sí, hi ha una adaptació a la llengua del receptor .. 3
No s’ha adoptat cap criteri lingüístic ..................... 95
No ho sap / No contesta....................................... 99

12. B) Igualment, en aquest jutjat hi ha un criteri definit
sobre la llengua que s’utilitza a la resta de
documentació (de tramitació, citacions, diligències, ...)?

Sí, s’escriu per defecte en català.......................... 1
Sí, s’escriu per defecte en castellà ....................... 2
Sí, hi ha una adaptació a la llengua del receptor .. 3
No s’ha adoptat cap criteri lingüístic ..................... 95
No ho sap / No contesta....................................... 99

13. Pel que fa a comunicats sobre qüestions laborals i
d’organització interna que es reben des d’altres òrgans
de l’Administració de Justícia (Departament, Ministeri,
CGPJ, Secretaria de Govern, ...) en quina proporció
s’utilitza cada llengua?

Català .................................................................
Castellà ...............................................................
Aranès.................................................................
Altres: _________________________________
Total..................................................................... 1 0 0  

No reben comunicats......................................... 95
No ho sap / No contesta....................................... 99

BLOC 5. USOS LINGÜÍSTICS

Tot seguit, li preguntaré per les llengües utilitzades en les relacions amb els ciutadans i altres usuaris. En
aquest cas, es demana per la freqüència aproximada d’ús d’una o altra llengua.

14. De 0 a 100, globalment, en quin percentatge aproximat
diria que es va utilitzar cada llengua en els judicis del
darrer mes?

Català ....................................................................
Castellà ..................................................................
Aranès....................................................................
Altres: ___________________________________
Total........................................................................ 1 0 0  

No ho sap / No contesta .......................................... 99

15. De 0 a 100, en quin percentatge aproximat diria que
s’utilitza cada llengua en les comunicacions orals amb
els ciutadans (atenció telefònica, comunicació
presencial, etc.)?

Català .................................................................
Castellà ...............................................................
Aranès.................................................................
Altres: _________________________________
Total..................................................................... 1 0 0  

No ho sap / No contesta....................................... 99
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16. Quant a la documentació que reben des d’altres organitzacions...

A) En l’últim mes, quina
és la proporció d’ús de
català, castellà o altres
llengües en la
documentació
presentada per
advocats, procuradors
i pèrits?

Català ...................
Castellà.................
Aranès ..................
Total ................... 1 0 0  

No n’han rebut ..... 99
Nhs / Nc ................ 99

B) En l’últim mes, quina és la
proporció d’ús de català,
castellà o altres llengües en la
documentació enviada per
administracions públiques?

Català ...............................
Castellà .............................
Aranès ...............................
Total ................................ 1 0 0  

No n’han rebut .................. 99
Nhs / Nc............................. 99

C) En l’últim mes, quina és la
proporció d’ús de català,
castellà o altres llengües en
la documentació enviada
pels cossos de seguretat?

Català ...............................
Castellà.............................
Aranès ..............................
Total ............................... 1 0 0  

No n’han rebut ................. 99
Nhs / Nc ............................ 99

Ara li preguntaré per les llengües utilitzades en les comunicacions internes.

17. Amb relació als usos lingüístics a dins de l’òrgan judicial, en quina proporció s’utilitza cada llengua a les
reunions de treball a què assisteix vostè? Quan parlem de reunions de treball, també hi incloem les
comunicacions orals entre el personal per qüestions de feina.

Català .................................................................
Castellà ...............................................................
Aranès.................................................................
Altres: _________________________________
Total..................................................................... 1 0 0  

No en realitzen mai ............................................... 99
No ho sap / No contesta........................................ 99

Tot seguit, li demanaré la seva valoració sobre els usos lingüístics a l’òrgan judicial.

18. Actualment, per comparació amb tres o quatre
anys enrere, creu que l’ús de la llengua catalana
al seu òrgan judicial...?

Ha augmentat molt......................... 1
Ha augmentat lleugerament ........... 2
S’ha mantingut igual....................... 3
Ha disminuït lleugerament.............. 4
Ha disminuït molt ........................... 5
No ho sap / No contesta............... 99 passa a la p32

19. Per què creu que l’ús del català ha..... (llegiu la
resposta anterior) en l’òrgan judicial?

No ho sap / No contesta .............. 99

20. A) Quins aspectes positius considera que té l’ús
del català a l’oficina judicial?

No ho sap / No contesta .............. 99

B) I negatius?

No ho sap / No contesta .............. 99

Moltes gràcies per la seva col·laboració!
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OBSERVACIONS DE L’ENTREVISTADOR/A

O2. Anoteu com s’ha desenvolupat l’entrevista, pel que fa a la llengua usada:

L’entrevistador/a
Tot en català............................................................................ 1
Tot en castellà ......................................................................... 2
Tot en aranès .......................................................................... 3
Comença en català i passa al castellà .................................... 4
Comença en castellà i passa al català .................................... 5
Comença en aranès i canvia al castellà o català..................... 6
Altres llengües o combinacions ______________________________________________7

La persona entrevistada

Tot en català............................................................................ 1
Tot en castellà ......................................................................... 2
Tot en aranès .......................................................................... 3
Comença en català i passa al castellà .................................... 4
Comença en castellà i passa al català .................................... 5
Comença en aranès i canvia al castellà o català..................... 6
Altres llengües o combinacions ______________________________________________7

O3. Diríeu que la persona entrevistada ha estat...

Molt sincera ............................................................................. 1
Força sincera........................................................................... 2
Mitjanament sincera ................................................................ 3
Poc sincera.............................................................................. 4
Gens sincera ........................................................................... 5
No ho sabeu .......................................................................... 98

Recollida de l’observació visual

Fitxa d’observació (l’ha d’emplenar l’entrevistador/a)
Anoteu el nombre exacte de rètols en cada llengua que observeu a la seu de l’organització. Si en un mateix rètol hi
ha més d’una llengua per al mateix missatge s’anotarà en totes les llengües com si fossin diversos rètols (per
exemple si un rètol està en castellà i en català s’anotarà a la casella de castellà i a la casella de català).

Rètols interiorsRètol principal*
FORMALS INFORMALS

Nombre % Nombre % Nombre %
0. No pertinent
1. Català
2. Castellà
3. Anglès
4. Francès
5. Alemany
6.
Altres: _________________
7. No distingible o ambivalent
8. Sense significat lingüístic
Nombre total de rètols

Observacions :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
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ANNEX 2 – Descripció de literals
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Per què creu que l’ús del català en els darrers tres o quatre anys ha augmentat en l’òrgan judicial?    

Observació Categoria 

La gent jove que puja té més cultura i ha estudiat en català i això es nota. El personal és més català 

Porque hay funcionarios que antes aunque se le dirigieran en catalán se 
expresaban en castellano, y ahora se expresan en catalán. El personal és més català 

Per la mobilitat de funcionaris, més presència de funcionaris amb domini del 
català. I per la major formació en català dels funcionaris que ja hi eren. El personal és més català 

Hay más funcionarios catalanes. El personal és més català 

Porque los profesionales que vienen ahora hablan más en catalán puesto que 
han estudiado en esa lengua. El personal és més català 

Han llegado un par de funcionarios que son catalanoparlantes. El personal és més català 

Perquè poc a poc va augmentant. Els funcionaris interins en tenen més 
coneixement. El personal és més català 

Els funcionaris actuals en proporció, són més catalans que castellans, abans hi 
havia molta gent de fora de Catalunya. El personal és més català 

El jutge ara es català, sentències en català. El personal és més català 

El magistrat nou (porta 2 anys) utilitza el català sempre. El personal és més català 

Porque el peronal es casi todo castellano parlante, pero aún así hay más 
catalanes. El personal és més català 

Perquè jo parlo català i abans la secretària era castellanoparlant. Fem més 
ús del català actualment. El personal és més català 

Porque hay más catalanoparlantes. El personal és més català 

Degut a la meva influència ja que jo procuro fer la documentació en català. El personal és més català 

En aquest cas és perquè el secretari procura fer-ho tot en català. El personal és més català 

Incorporació de personal nou que és catalanoparlant (sobretot pel que fa a 
magistrats i interins). El personal és més català 

El 100% de funcionarios son catalanoparlantes. El personal és més català 

L’ús del català el marca el jutge i el secretari, i des de fa 3 anys tenim un 
jutge català. El personal és més català 

Abans tenien 4 funcionaris de Madrid i ara 4 noies de Sabadell catalanes. El personal és més català 

Perquè abans no s’utilitzava el català. El personal és més català 

Perquè la gent que treballa ara parla més el català. El personal és més català 

A la plantilla hi ha molts interins (poca gents de fora de Catalunya). El personal és més català 

Desde hace 3 años que empezamos, los funcionarios que llegan son más 
jóvenes y tienen más dominio del catalán y a nivel interno ha aumentado su 
uso. De cara al público el aumento no es tan notable, ha aumentado pero 
porque ha aumentado el volumen de imputados. 

El personal és més català 

Perquè el magistrat que tenim ara és catalanoparlant. El personal és més català 

El personal és cada vegada més d’aquí i parla amb més normalitat el català. El personal és més català 

Antes la jueza era de Salamanca y ahora es catalana. El personal és més català 

Degut a que la magistrada actual és d’aquí i fa les sentències en català i el 
d’abans era de fora i ho feia en castellà. El personal és més català 

La major part del personal del jutjat és catalanoparlant. El personal és més català 

Els funcionaris han començat a redactar les diligències en català. 
Normalització de la llengua, canvi d’inèrcia. El personal és més català 

Canvi de jutge, ja que des del maig és català. Gran canvi. El personal és més català 

Normalització del català, més funcionaris catalans. Avançament. El personal és més català 

Perquè el jutge era català i els funcionaris no han canviat. El personal és més català 

Canvi de funcionari. El personal és més català 

L’antic secretari era castellà, i ara ha canviat. El personal és més català 
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Observació Categoria 

Ús major de la llengua ja que el jutge i la secretaria parlen català. El personal és més català 

Augment del % de funcionaris que tramiten en català. El personal és més català 

Tramitació en català + pla pilot. El personal és més català 

Canvi de secretaria, ja que l’anterior era castellana. El personal és més català 

Canvi de personal (molt català). El personal és més català 

Jutges que parlen en català. El personal és més català 

Canvi de jutge. El personal és més català 

Perquè molts funcionaris viuen a Catalunya. El personal és més català 

Funcionaris més joves que utilitzen més el català. El personal és més català 

Pels funcionaris. El personal és més català 

Pel canvi de jutge. El personal és més català 

El secretari judicial i la plantilla són catalans El personal és més català 

Per voluntat dels funcionaris que han fet el canvi al català. El personal és més català 

Por el personal que actualmente trabaja, son catalanoparlantes. El personal és més català 

Antes los tres magistrados hacian las sentencias en castellano y ahora dos lo 
hacen en catalán y en el resto de documentación también ha aumentado. El personal és més català 

Por el personal. El personal és més català 

Tot el personal d’aquí menys el magistrat som catalanoparlants. El personal és més català 

Aquest últim any ha augmentat perquè ha vingut una jutgessa catalana que 
fa les coses en català. El personal és més català 

Ha aumentado porque las administraciones lo utilizan más, mossos y tal. Increment d’ús per part de l’Administració

Canvi dels cossos de seguretat, gran influència. Increment d’ús per part de l’Administració

Les comunicacions de la policia arriben en català en un gran percentatge, 
coincidint amb les comunicacions de Secretaria de Govern i del Departament 
de Justícia. 

Increment d’ús per part de l’Administració

Perquè cada vegada són més els organismes que es comuniquen en català. Increment d’ús per part de l’Administració

Ha aumentado institucionalmente. Increment d’ús per part de l’Administració

Els atestats dels mossos arriben en català i abans es feien en castellà. Increment d’ús per part de l’Administració

Per la gerència de la Generalitat. A fora de Barcelona s’utilitza més el 
català. Increment d’ús per part de l’Administració

L’administració catalana passa documentació en català i molta formació de 
cursos. Increment d’ús per part de l’Administració

Difusió de la Generalitat (rebre coses en català..posen traductor de les 
sentencies, cursos de català..etc). La plantilla manté l’idioma de l’usuari. Increment d’ús per part de l’Administració

Temes escrits ha augmentat perquè les administracions han potenciat l’ús 
d’escriure en català. Increment d’ús per part de l’Administració

Se nota que ha aumentado por la documentación de los mossos pero por la 
gente no, porque es la misma. Increment d’ús per part de l’Administració

Per pressions de la Generalitat, no per gust. Increment d’ús per part de l’Administració

Perquè l’administració dóna més mitjans als funcionaris. Increment d’ús per part de l’Administració

Potenciació per part de l’Administració, estimulació. Però encara falta molt 
per fer. Increment d’ús per part de l’Administració

Perquè en la documentació ha augmentat l’ús del català per la introducció del 
TEMIS (programa informàtic amb el que poden fer models de documentació 
en català). 

Increment d’ús per part de l’Administració

Porque la administración autonomica ya utilizaba el catalan desde hace 
tiempo, y la administracion estatal ya la presentaba en castellano. Pero 
ahora los profesionales utilizan más el catalan. 

Increment d’ús per part de l’Administració

Perquè s’ha promocionat el català a justícia, però és molt poc el que s’utilitza 
en general, perquè les demandes continuen sent en castellà, judicis igual… 
Falta molt encara, s’ha de canviar el xip, i queda molt per fer. 

Increment d’ús per part de l’Administració

Suposo que té a veure amb que la gent parla més sovint en català. I 
segurament també hi ha més advocats que tenen més coneixements de català. 

Normalització de l’ús social 
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Observació Categoria 
Tot i que el català és més difícil que el castellà en el llenguatge jurídic tècnic. 

Ha augmentat verbalment però no escrit. Normalització de l’ús social 

S’ha conscienciat de que s’ha de facilitar l’ús d’una altra llengua. Perquè ens 
hem conscienciat de que és una qüestió de respecte al ciutadà. No és 
institucional. 

Normalització de l’ús social 

Ha anat variant segons el personal que hi havia. Jo mateixa he anat aprenent 
català en aquests anys i ara l’utilitzo a vegades. Normalització de l'ús social 

Es nota que la gent cada vegada sap més català perquè molts cops no ens 
demanen les traduccions del català al castellà. Normalització de l'ús social 

Una gran part de tràmits es realitzen en català. Normalització de l'ús social 

L’ús del català es va implantant molt lentament, és una qüestió generacional. Normalització de l'ús social 

Perquè la pràctica jurídica és tradicionalment castellana. Normalització de l'ús social 

Tendència: Cada dia la gent està més conscienciada en utilitzar la llengua 
que desitja. Normalització de l'ús social 

Els interlocutors són els que et fan parlar en català. Normalització de l'ús social 

S’estudia en català de primària a secundària. La gent ara exigeix més 
català. Necessitats del treball ha fet que la gent incorpori la llengua. Normalització de l'ús social 

Porque antes no se tramitaba en catalán y ahora sí, además muchos 
abogados escriben en catalán. Normalització de l'ús social 

Perquè els advocats fan més escrits en català. Normalització de l'ús social 

Per les noves generacions que venen i parlen en català. Normalització de l'ús social 

Més sentències en català. Normalització de l'ús social 

Se ve en los escritos y en alguna de las vistas. Normalització de l'ús social 

S’ha començat parlant en castellà i costa molt fer l’esforç de canviar a una 
altre llengua tot i que va a més. La gent més gran no ha après a escriure en 
català. 

Normalització de l'ús social 

Perquè la gent sap més català i l’utilitza més sovint. Normalització de l'ús social 

Ha augmentat perquè rebem més documents en català, tot i que la gent el 
parli en la mateixa proporció. Normalització de l'ús social 

Per la matèria que toquen, que ho permet (civil). Normalització de l'ús social 

Perquè tots tenim un interès perquè es parli en català. Normalització de l'ús social 

Sigue habiendo mucha gente que viene de fuera de Cataluña, en la sociedad 
también ha aumentado. Faltaría un término medio entre ligeramente y mucho. Normalització de l'ús social 

Perquè el jutge ve de fora i cap advocat farà una demanda que el jutge no 
pot entendre, tot i que poc a poc es nota l’augment. Les lleis estan i s'aprenen 
en castellà.  

Normalització de l'ús social 

Per els escrits que fan les grans empreses catalanes que ja ho comencen a fer 
en català. Normalització de l'ús social 

Perquè la ciutadania ho demanda i perquè els jutges que han arribat al 
nostre jutjat són catalans. Normalització de l'ús social 

Fa dos anys que sóc aquí, i la població del Maresme, tret dels immigrants, 
utilitza força el català. Normalització de l'ús social 

Cada cop més professionals i gent ve demanant coses en català. Normalització de l'ús social 

Perquè hi ha més interlocutors que parlen en català. Normalització de l'ús social 

Perquè ens és més fàcil tramitar en català doncs ja hi estem acostumats. Normalització de l'ús social 

Hay más personas catalanoparlantes que atienden, proveen y trabajan en 
catalán y no se les ha puesto ningún impedimento, todo lo contrario Normalització de l'ús social 

Seria un punt entremig entre lleugerament i molt. És un reflex del que passa al 
carrer i cada vegada es parla més. Normalització de l'ús social 

Hi ha uns hàbits molt arrelats, però van canviant. Normalització de l'ús social 

Els advocats l’utilitzen més. Normalització de l'ús social 

La gent s' habitua a parlar en català. Normalització de l'ús social 

Perquè es va normalitzar el català fa 7 o 8 anys i des d’aleshores sempre 
s’intenta fer tot en català. Normalització de l'ús social 
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A vegades el castellà és més pràctic. Es segueix demandant més en castellà.  Normalització de l'ús social 

Los funcionarios hablan en catalán y en Reus se suele hablar más catalán. Normalització de l'ús social 

Creu que ha augmentat lleugerament tot i que només fa dos anys que hi 
treballa, els catalans segueixen parlant en català i els castellans en castellà. Normalització de l'ús social 

És una corrent que poc a poc va guanyant terreny. Cursos de català pel 
personal, coneixement popular… Per la millor formació del personal 

S’ha consolidat el pla pilot en català. Per la millor formació del personal 

La major part dels funcionaris són castellans però tots han passat cursos de 
català, tots tenen el nivell C. Per la millor formació del personal 

Els funcionaris s’han titulat. Per la millor formació del personal 

Formació lingüística. Per la millor formació del personal 

Foment de l’ús del català. Per la millor formació del personal 

Pels cursos de català. Per la millor formació del personal 

El personal cada vegada fa més cursos de català. Per la millor formació del personal 

La Generalitat està donant una influència per què sigui així, cursos de català 
per a tothom. Per la millor formació del personal 

La gente realiza cursos de catalán, se usa más esta lengua por su fluidez 
según el usuario. Per la millor formació del personal 

Des de fa tres o quatre anys, perquè hi ha gent que fa els cursos. Per la millor formació del personal 

Varem ser jutjat pilot i els funcionaris van fent els cursos de nivells de català 
per escriure i expressar-se millor. Per la millor formació del personal 

Esforç per part de normalització, obtenció del nivell C i D, però encara hi ha 
molta gent de fora. Per la millor formació del personal 

Gent cada vegada més formada, més cursos. Ara tot dels mossos en català 
(ja no policia nacional). Per la millor formació del personal 

Perquè normalització lingüística insisteix molt en formar-nos en català, a més 
és un requisit per treballar i poc a poc se’n va aprenent. Per la millor formació del personal 

Porque se han hecho muchos cursos y se intenta usar todos los modelos en 
catalán. Per la millor formació del personal 

Porque se han hecho muchos cursos. Per la millor formació del personal 

Jutjat que estava adherit al pla pilot, s’ha continuat en la línia del pla pilot. 
Els canvis solen dependre del jutge. Per la millor formació del personal 

Per la formació. Per la millor formació del personal 

No sap Ns/nc 

No sap Ns/nc 

No sap Ns/nc 
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Per què creu que l’ús del català en els darrers tres o quatre anys s’ha mantingut en l’òrgan judicial? 

Observació Categoria 

Perquè el jutge, el secretari i la majoria del personal, no som catalans, de 
manera que parlem majoritàriament en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

Depèn de qui treballa aquí. I en general la gent parla més o menys el mateix. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque se usa poco a nivel de trabajo interno. Inèrcia d'ús i de personal 

La tramitación ha disminuido porque la nueva juez escribe en castellano. Pero 
el uso hablado ha aumentado (comunicaciones con profesionales y tal). Inèrcia d'ús i de personal 

Per inèrcia i manca d’esforç. Inèrcia d'ús i de personal 

Manca d’utilització per part dels professionals. Inèrcia d'ús i de personal 

No ha canviat res, manca modificacions. Inèrcia d'ús i de personal 

Costum de parlar en castellà. Voluntat de la gent del carrer. Inèrcia d'ús i de personal 

Per costum. Inèrcia d'ús i de personal 

Si els titulars de l’òrgan son castellanoparlants prolifera el castellà, i la 
majoria d’usuaris son estrangers. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè cadascú parla en el que millor s’expressa Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè el jutge s’expressa majoritàriament en castellà i això condiciona molt. 
A més tradicionalment el llenguatge jurídic ha estat en castellà i costa molt 
canviar de llengua sobretot a nivell jurídic tècnic. 

Inèrcia d'ús i de personal 

Es continuen amb les dinàmiques de sempre. No s’han canviat criteris. Eficàcia 
per sobre el llenguatge. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque no se impone ninguna de las dos lenguas y cada uno se expresa 
espontáneamente y se intenta responder al ciudadano en su lengua materna. Inèrcia d'ús i de personal 

Per mala política d’implementació i promoció del català. Inèrcia d'ús i de personal 

No ho sap. Educació primària en castellà, se senten més còmodes en termes 
de vocabulari. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè hi ha un 50% de personal que parla català i la resta en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

La lengua de los juzgados suele ser el castellano, y esta tendencia se 
mantiene. La gente de la calle utiliza el castellano a pesar de saber catalán. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque siguen los criterios y el juez es de fuera, como también hay muchos 
abogados de fuera de Cataluña. Si alguien quiere hablar en catalán no hay 
ningún problema. 

Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no hem fet cap actuació especial per promocionar el català. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque hay personal que se expresa mejor en castellano, aunque no hay 
problema en usar el catalán. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè faltaria molt més català escrit. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè la jutgessa és la que marca les pautes. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no hi ha cap incentiu perquè això progressi. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè es fa l’ús de l'idioma segons el jutge. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no hi hagut promocions d’incentius, han disminuït inclús. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè la relació amb el personal és la mateixa, no hi ha gent nova ni 
tampoc hi ha hagut noves exigències. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque se hace todo en los dos idiomas y no ha cambiado nada, además yo 
y el juez hablamos en castellano. Inèrcia d'ús i de personal 

Càrrecs de secretari judicial i de jutge són de fora. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no hi ha hagut cap canvi, els documents, el personal... Inèrcia d'ús i de personal 

La gente que trabaja en justicia prefiere usar el castellano, aunque nunca se 
ha usado ningún criterio. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no he vist que hagi augmentat ni per escrit ni gent que en parli. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque ha llegado de fuera, y hemos seguido hablando en castellano. Inèrcia d'ús i de personal 

Principalmente porque hay muchos jueces y secretarios que vienen de fuera y Inèrcia d'ús i de personal 
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en función de lo que ellos hablen se adapta el resto del personal. 

Porque todo el personal es castellanoparlante. Inèrcia d'ús i de personal 

Els advocats, procuradors i jutges treballen en castellà, els jutges venen de 
fora i el que volen els advocats és que se’ls entengui. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque la mayoría de jueces y secretarios son de fuera y no hablan catalán. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè ningú té la iniciativa de dir parlem català en major grau. Inèrcia d'ús i de personal 

Depèn del jutge si és català o no i també del personal de l’òrgan judicial. Inèrcia d'ús i de personal 

Igual o pitjor. Programes pilot pagaven un plus trimestre als treballadors, ara 
com no cobren, ningú fa l’esforç. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no tothom parla el català i la gent tendeix a dirigir-se en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

Los jueces suelen ser siempre de fuera, y no hablan catalán, si lo entienden 
pero no se habla. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè la tramitació dels procediments es fa en castellà i això fa que l´ús del 
català no avanci. Inèrcia d'ús i de personal 

Per la mobilitat dels jutges que són de fora de Catalunya i no parlen ni 
entenen el català. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè hi ha una mena d’inèrcia i la gent s’ha acostumat a parlar en castellà 
entre ells, i encara que saben parlar català no l’utilitzen. A més el personal 
s’ha mantingut molt. 

Inèrcia d'ús i de personal 

Porque no toda la plantilla es catalana y hay gente que no sabe catalán en 
un nivel suficientemente alto. Además hay muchos immigrantes que no saben 
catalán. 

Inèrcia d'ús i de personal 

Les lleis, jurisprudència i doctrina estan en castellà i els jutges són 
aclaparadorament castellans. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè sempre tenim el mateix problema. Si el jutge és d’aquí i no té 
problemes en fer les coses en català el personal no té problemes, però es 
difícil canviar-ho. 

Inèrcia d'ús i de personal 

Depèn del personal que hi hagi en el moment. Inèrcia d'ús i de personal 

El llenguatge jurídic ha estat des de sempre molt castellà, a la comunicació 
oral sí que es fa servir el català, però a l’escrita sempre en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

Sólo hace dos años que trabajo aquí. La mayoría de funcionarios son 
castellanoparlantes y además ni la juez ni yo somos de aquí. Así que se 
facilita la comunicación si es en castellano. Tampoco la gente que viene habla 
catalán. 

Inèrcia d'ús i de personal 

Fa un any que està al càrrec. Dificultat d’efectuar el canvi en la tramitació. 
Poc nivell de català per part del personal. Inèrcia d'ús i de personal 

Cadascú parla la seva llengua. Inèrcia d'ús i de personal 

Òrgan que tot el que es recórrer va a Madrid. Gran nombre d’estrangers. Inèrcia d'ús i de personal 

Els models ja fets són en castellà i es treballa en funció dels models. Inèrcia d'ús i de personal 

Manca incentius. Porta només 5 mesos. Inèrcia d'ús i de personal 

Dificultat de tramitar en català. (tot el que és oral és en català). Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè els funcionaris fan oposicions a nivell de tot l’estat. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè els funcionaris són de fora, d’Osca. Inèrcia d'ús i de personal 

Depèn dels funcionaris que entrin. Inèrcia d'ús i de personal 

Segons el funcionari es fa en un idioma o un altre. Inèrcia d'ús i de personal 

Molts funcionaris són de fora. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè depèn de la gent que hi treballi. Inèrcia d'ús i de personal 

Depèn del jutge que hi hagi, i sempre han estat castellans. Inèrcia d'ús i de personal 

Porque la mayoría de nosotros somos castellanoparlantes y la mayoría de 
usuarios del órgano judicial también (extrangeros o castellanoparlantes). Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè falta una política adequada de normalització del català. El pla pilot 
va funcionar però aquí no hi van estar acollits ni van tenir la possibilitat de 
fer-lo. 

Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no hi ha personal català. Inèrcia d'ús i de personal 
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Sempre es treballa en castellà però es parla en català. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè no ha variat res, es continua treballant en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

Tot el personal és catalanoparlant, però la gent que ve de fora segueix 
parlant en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

Per escriure es continua fent servir el castellà i el jutge parla en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

Es parla sempre oralment en català però per inèrcia en els documents escrits 
es fa en castellà. Inèrcia d'ús i de personal 

Perquè la plantilla no ha variat gaire. Manteniment personal 

Perquè hi som més o menys les mateixes persones i les que han canviat no han 
canviat els usos lingüístics. Manteniment personal 

Perquè no han canviat les directrius de treball. Cadascú utilitza l'idioma que li 
va bé, i no hi ha problemes. Manteniment personal 

Perquè no ha canviat el personal. Manteniment personal 

Entre los miembros del juzgado se sigue hablando según su idioma materno, y 
con el público de fuera se utiliza su lengua propia. Manteniment personal 

No se obliga a hablar ningun idioma, y la gente no ha cambiado así que 
sigue hablar como hablabamos Manteniment personal 

No ho sap, manteniment del personal. Manteniment personal 

Porque los funcionarios no han cambiado. Manteniment personal 

Perquè hi ha estabilitat de plantilla i de circumstàncies, els usuaris parlen 
castellà en un 95% i el 5% restant  parlen àrab. Manteniment personal 

El personal habla en castellano en su gran mayoría. Manteniment personal 

No hi ha hagut canvi de personal. Manca de voluntat per part del personal. Manteniment personal 

Perquè segueixen treballant les mateixes persones. Manteniment personal 

No ha variat el personal. Manteniment personal 

Les persones son les mateixes, i han volgut que es mantingués. Manteniment personal 

Manteniment personal (sense canvis). Manteniment personal 

No hi ha hagut canvis de personal. Manteniment personal 

Estabilidad muy grande en este juzgado, sigue el mismo personal. Manteniment personal 

Perquè hi ha les mateixes persones. Manteniment personal 

No han canviat les persones. Manteniment personal 

Perquè hi ha poca mobilitat de la plantilla, es manté el funcionariat. Manteniment personal 

Perquè depèn dels treballadors i són els mateixos. Manteniment personal 

Perquè són la mateixa gent. Manteniment personal 

Porque la gente catalana sigue haciendo lo mismo ahora y los que son de 
fuera también. Hay más castellano hablantes. Manteniment personal 

Porque hay estabilidad del personal y no varía. Manteniment personal 

Porque no se ha cambiado el personal. Manteniment personal 

No ha canviat el personal. Manteniment personal 

Porque no han canviado nada importante. El personal es más o menos 
estable. Manteniment personal 

S’ha mantingut el personal i si hi ha hagut algun canvi no ha afectat a l'ús de 
la llengua. Manteniment personal 

Segueixen treballant les mateixes persones. Manteniment personal 

Es manté el personal. Manteniment personal 

S’ha mantingut la plantilla, tot i que depèn del jutge que hi hagi en aquell 
moment Manteniment personal 

No ha variat el personal. Depèn sempre del personal. Manteniment personal 

Se ha mantenido el personal. Manteniment personal 

S’ha mantingut el personal. Manteniment personal 

La plantilla de personal  és la mateixa. Manteniment personal 
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Porque el personal es el mismo, y no ha habido muchos cambios. Se usa más 
el castellano. Manteniment personal 

Perquè hi ha el mateix personal. Manteniment personal 

Jo no hi era abans, però pel que sé els funcionaris d'abans eren els mateixos i 
el secretari era gallec així que no crec que hagi augmentat. Manteniment personal 

Porque los titulares no han cambiado. Los cambios vienen siempre por los 
titulares.. Manteniment personal 

La plantilla és la mateixa.. Manteniment personal 

Perquè pràcticament hi ha la mateixa gent. Manteniment personal 

El personal es el mismo o similar. Los jueces determinan el uso del catalán 
según de donde vienen. Manteniment personal 

S’ha mantingut el personal. Manteniment personal 

El personal no varia massa, només els jutges i resulta que són castellans. Manteniment personal 

Continua havent-hi el mateix personal. Manteniment personal 

Segueix treballant la mateixa gent. Manteniment personal 

Continua havent-hi el mateix personal. Manteniment personal 

Perquè no hi ha hagut canvis, el personal és molt estable i està molt acostumat 
a treballar així. Manteniment personal 

Perquè els funcionaris són els mateixos. Manteniment personal 

No variació del personal. Manteniment personal 

Manteniment del personal. Manteniment personal 

No hi ha hagut canvis en la plantilla. Manteniment personal 

Personal fix ( tan sols fa un mes que és al jutjat). Manteniment personal 

Manteniment personal. Manteniment personal 

Gent estable. Manteniment personal 

No hi ha hagut canvis de personal. Manteniment personal 

No hi ha canvis de personal. (1 any secretària). Manteniment personal 

No hi ha canvi de funcionaris. Manteniment personal 

Porque los funcionarios son los mismos. Manteniment personal 

El personal es el mismo. Manteniment personal 

Porque estamos el mismo personal de forma que el funcionamiento no ha 
variado. Y la documentación presentada tampoco ha cambiado. Manteniment personal 

Perquè el personal és el mateix i la gent que ve de fora sempre fa servir 
l’idioma que vol sense obligacions. Manteniment personal 

Porque cada uno sigue hablando en su lengua. Manteniment personal 

Se ha mantenido el personal. Manteniment personal 

Perquè el català ja formava part de la nostra forma de treballar. Nivell ja adequat 

Ja hi ha l'inèrcia de fer-ho en català. Era un jutjat pilot en català. Nivell ja adequat 

Parlàvem el català tant com aquí, que déu ni do com en parlem. Nivell ja adequat 

Perquè ja el tenien "forçat". Van fer un pla pilot per fer-ho tot en català, i ho 
han mantingut. Nivell ja adequat 

Ya existía un uso bastante intenso del catalán. Nivell ja adequat 

Elevat % de catalans. Nivell ja adequat 

Hàbit d’utilitzar el català, no canvi. Nivell ja adequat 

Jo sempre he estat igual. Jo he canviat de criteri i sempre he intentat parlar 
en català. Encara que no l’escric. Nivell ja adequat 

Perquè sempre li ha arribat gairebé tota la documentació en català, i 
continua igual. Nivell ja adequat 

Tant el jutge com la secretària judicial estan a favor del pla pilot: aprendre a 
transcriure en català.. Nivell ja adequat 

Porque en este órgano judicial hubo el plan piloto del catalán y eso aún se Nivell ja adequat 
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mantiene, pero el uso del catalán no ha crecido más desde entonces. 

Perquè el personal és catalanoparlant. Nivell ja adequat 

Models són tots en català. Funcionaris fan cursos de català. Nivell ja adequat 

A la sala ja hi havia un nivell molt alt i ara ho continua sent, a secretaria 
parlen entre ells en castellà però amb magistrats en català. Nivell ja adequat 

Suelen ser catalano parlantes y los castellano hablantes contestan en catalán 
si se les habla en catalán. Nivell ja adequat 

La gran majoria de gent està integrada a Catalunya. Nivell ja adequat 

Ya era plan piloto del catalán hace 4 años, y seguimos tramitándolo todo en 
catalán. Nivell ja adequat 

Perquè al poble el català és la llengua que més es fa servir, i al jutjat també 
la fem servir més. A més 4 anys és poc temps per canviar les coses. Nivell ja adequat 

Suposo que la gent s’ha acostumat i ja li està bé. Nivell ja adequat 

Perquè des de bon principi es va fer servir el pla del català de la Generalitat 
i tot això ha quedat així. Nivell ja adequat 

Hay un nivel muy alto de uso de catalán y es dificil superarlo, más teniendo 
en cuenta que viene gente de fuera. Nivell ja adequat 

Sempre s’ha parlat en català. Nivell ja adequat 

Sempre s’ha parlat en català. Nivell ja adequat 

No hi ha hagut canvi de personal, ja hi ha un nivell elevat de català a l'òrgan 
judicial. Nivell ja adequat 

Personal fix, ja hi ha un nivell de català elevat. Nivell ja adequat 

La major part del personal són catalanoparlants. Nivell ja adequat 

Personal és català. Nivell ja adequat 

Ja es parla en català. Nivell ja adequat 

Alt nivell de català ja des de sempre (dificultat de ser més alt). Nivell ja adequat 

Jutjat de nova creació (porta només 10 mesos) tothom parla en català. Nivell ja adequat 

Fa un any, quan arribà, el jutjat estava integrat al pla pilot. Nivell ja adequat 

Sempre s'ha parlat. Nivell ja adequat 

La jutgessa és catalana. Nivell ja adequat 

Per hàbit d'ús del català. Nivell ja adequat 

El nivell d'ús de català ja era elevat fa 3 o 4 anys. Nivell ja adequat 

Ja existia un nivell elevat de català. Nivell ja adequat 

Perquè ja es feia tot en català. Nivell ja adequat 

Els funcionaris parlen català. Nivell ja adequat 

Tothom és català. Nivell ja adequat 

Porque intentan canviar las cosas, pero la gente sigue viniendo hablando en 
castellano. Procedència dels usuaris 

Pel tipus de gent que s’adrecen , majoria de clients castellanoparlants. Procedència dels usuaris 

Degut als fluxos migratoris (sobretot llatinoamericans). Procedència dels usuaris 

La majoria dels usuaris són estrangers i no entenen català, tot i que entre la 
gent que hi treballa sí que ha augmentat lleugerament. Procedència dels usuaris 

Poc ús de català en l’àmbit penal, molts immigrants. Procedència dels usuaris 

Els clients són de fora, els funcionaris titulars son de fora també. Més ús del 
castellà en l'àmbit professional perquè estan acostumats. Procedència dels usuaris 

Respectuosos, necessitat d’entendre’s ja que aporta una major eficàcia. Procedència dels usuaris 

Los funcionarios hablan todos catalán, pero los usuarios que tienen no suelen 
hablarlo. Procedència dels usuaris 

Perquè la gent tria l'idioma en que vol parlar. La gent encara que entén el 
català prefereix utilitzar el català en l'àmbit de treball. Procedència dels usuaris 

Porque la mayoria de los demandantes suelen ser extranjeros y no hablan 
catalán. Procedència dels usuaris 
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Porque hay mucha gente castellano parlante. Procedència dels usuaris 

Perquè si la gent no parla català quan ve, i molts són de fora costa molt 
incrementar-ne l´ús. Procedència dels usuaris 

Porque los demandantes no son catalano parlantes y los abogados atienden 
a muchos inmigrantes. Procedència dels usuaris 

Por las características del juzgado, el personal lo habla, pero los ciudadanos 
que acuden son la mayoría de habla hispana. Procedència dels usuaris 

Porque los usuarios suelen ser castellano parlantes o con traductores. Procedència dels usuaris 

És un jutjat d'instrucció i els usuaris que venen normalment no entenen el català 
i alguns ni castellà. Procedència dels usuaris 

Perquè la gent quasi sempre tramita en castellà. Procedència dels usuaris 

Perquè la majoria de la població que ve als jutjats són castellanoparlants. Procedència dels usuaris 

No han cambiado demasiado las cosas, la mayoría de la población que viene 
es de fuera, ecuatorianos o marroquíes, así que es difícil utilizar más el 
catalán. 

Procedència dels usuaris 

Entre nosaltres tenim el costum de parlar en castellà perquè a més el jutges 
han estat de fora. I a més els usuaris que venen de fora cada vegada parlen 
menys català, a vegades ni castellà. 

Procedència dels usuaris 

La majoria de gent que ve és castellanoparlant o estrangera, és molt difícil 
que augmenti l'ús del català perquè la gent no el demana. Procedència dels usuaris 

Perquè no és obligatori el seu ús, a més la població de Santa Coloma sol ser 
castellanoparlant. Procedència dels usuaris 

La población en Cornellà no utiliza mucho el catalán, el usuario viene ya 
hablando en castellano. Procedència dels usuaris 

Perquè la gent del carrer el segueix parlant poc, tot i que entre el personal sí 
que el fem servir. Procedència dels usuaris 

Tampoc s'ha augmentat la proporció de persones que l'utilitzen.. Procedència dels usuaris 

Solo hace 2 años que trabajo aquí, però no he visto grandes cambios. Sense canvis 

Porque no ha habido grandes cambios. Seguimos teniendo el mismo criterio. Sense canvis 

Hay picos, pero en general se ha mantenido. Quizà ahora que la juez habla 
en catalan con los funcionarios ha aumentado un poco. Sense canvis 

Llevo sólo 2 años y no ha habido cambios. Sense canvis 

No ha habido ningun cambio en el juzgado por lo tanto se sigue funcionando 
igual. Sense canvis 

Sólo llevo dos años en Cataluña así que no he visto cambios. Sense canvis 

En los 4 años que llevo los hábitos no han cambiados. Sense canvis 

Perquè més o menys portem una línia bastant continuada amb la utilització 
dels idiomes. No crec que hagin canviat els criteris, l'únic que canvia són les 
persones. Depèn de qui hi hagi s'utilitza una mica més un idioma o un altre. 

Sense canvis 

No te impressió de que hagi augmentat ni disminuït. Sense canvis 

Perquè quasi no es fa servir i segueix igual Sense canvis 

Porque no ha habido ningun cambio significativo Sense canvis 

S'ha mantingut la llibertat d’elecció de la llengua de comunicació Sense canvis 

Por su peso específico. Sense canvis 

Porque no he notado ninguna diferencia. La gente que viene sigue hablando 
igual. Sense canvis 

No ha canviat res. Sense canvis 

Creo que se ha mantenido igual pero no me fijo en la lengua. Diría que más o 
menos el uso del catalán está igual. Sense canvis 

Perquè no ha augmentat. Sense canvis 

Perquè no és un lloc on es parli molt català. És difícil que es parli més. Sense canvis 

Perquè no ha variat res, es continua treballant en castellà. Sense canvis 

No han cambiado las cosas. Sense canvis 
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Ns/nc Ns/nc 

No ho sap Ns/nc 

No ho sap Ns/nc 

No ho sap Ns/nc 

No ho sap Ns/nc 

No ho sap Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Porta molt poc temps com a secretari i no sap que opinar. Ns/nc 

Perquè si! Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Només fa dos mesos que hi és. Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

No ho sap Ns/nc 
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Per què creu que l’ús del català en els darrers tres o quatre anys ha disminuït en l’òrgan judicial? 

Observació Categoria 

Degut a la immigració cada cop hi ha menys gent que parla català. Pèrdua d’ús social 

Perquè la gent no l'utilitza més. Fa anys parlava més català que ara abans 
(anys 80) potser és perquè hi havia menys mobilitat geogràfica. I escrit no, 
però parlat el parlàvem una mica més. 

Pèrdua d’ús social 

Immigració coneix el castellà i no el català. Pèrdua d’ús social 

Perquè aquí es parla poc català, sobretot pel tema de la immigració. Pèrdua d’ús social 

Hi ha més immigrants i per tant ha baixat, però no entre el personal del jutjat. Pèrdua d’ús social 

Tendència a utilitzar el castellà. Pèrdua d’ús social 

Perquè hi ha molta gent estrangera. Pèrdua d’ús social 

Perquè els interins que han vingut (els interins suposen la majoria del personal) 
parlen ara molt més en castellà que en català a diferència dels que tenia 
abans. 

Personal menys català 

Problema de la llengua vehicular de la magistrada (valenciana, no parla 
català). Personal menys català 

El personal es quasi tot el mateix i no tots fan servir el català. Personal menys català 

La juez y el secretario eran antes catalanes y el juzgado estaba en el 
programa piloto de catalán. En cambio ahora tanto yo como el juez no 
hablamos catalán. 

Personal menys català 

Antes el personal era catalanoparlante y ahora somos castellanoparlantes 
casi todos, pero de cara a la gente seguimos atendiendo igual. Personal menys català 

Abans s’havien tingut jutges que traduïen les sentències i el que tenen ara ja 
no ho fa. Personal menys català 

Perquè al passar de ser funcionari a secretari judicial la gent li parla més en 
castellà. Personal menys català 

Pel fet de suprimir el Pla Pilot de Normalització Lingüística. Supressió del Pla Pilot 

Abans estaven al programa pilot i fins i tot les sentències del jutge es traduïen 
al català i ara ja no. Supressió del Pla Pilot 

Antes estaban en el plan piloto, ahora al no estar estamos más relajados en 
este aspecto. Supressió del Pla Pilot 

Perquè quan pagaven per treballar en català la gent el feia servir més. Supressió del Pla Pilot 

Estava inclòs aquest jutjat al pla pilot. Supressió del Pla Pilot 

Abans hi havia el pla pilot i ara ja no. Supressió del Pla Pilot 
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Quins aspectes positius considera que té l’ús del català a l’oficina judicial? 

Observació Categoria 

Los funcionarios se van acoplando a la sociedad catalana con el tiempo, se va 
acoplando a la realidad. Foment llengua 

Si el català és oficial a Catalunya s'ha de fer servir. Foment llengua 

Satisfacer el derecho de los ciudadanos, y ayudar a consevar el catalán.. Foment llengua 

És la llengua que es parla aquí, i és una atenció al ciutadà en la seva llengua. Foment llengua 

És important però aquí la majoria de presos són castellans i no entenen el català. De 
tota manera va bé que es faci servir el català. Foment llengua 

Llengua de Catalunya. Foment llengua 

Manteniment de la llengua que s'ha de protegir. Foment llengua 

El uso del catalán es oficial y es bueno ampliar la cultura, los conocimientos… Es 
riqueza el idioma. Foment llengua 

Qualsevol coneixement d'una altre llengua és sempre positiu i si ajuda a comunicar-te 
amb d’altres persones encara millor. Foment llengua 

Utilitzar més d'una llengua és un enriquiment. Foment llengua 

Foment de la llengua. Foment llengua 

Donar èmfasi a la llengua catalana. Foment llengua 

No fer diferències i permetre la integració del català total de l'òrgan judicial. Foment llengua 

S'ha de cuidar la llengua, ha de coexistir amb les altres llengües. Foment llengua 

Normalitat de la llengua, en igualtat de condicions que el castellà. Foment llengua 

Utilització de la llengua del país. Foment llengua 

Tot el que sigui utilitzar una altre llengua és enriquidor pel país i per les persones. Foment llengua 

Seria fabulós poder fer-ho tot en català, no només parlat sinó també l´escriptura que és 
el que està pitjor. Foment llengua 

És la llengua del país i és més fàcil comunicar-te. Foment llengua 

Aspecte cultural, riquesa cultural. Advocats catalans i usuaris poden tenir més llibertat 
lingüística. Foment llengua 

Sí, porque el bilingüismo es una riqueza y la gente se expresa mejor en su idioma. Foment llengua 

Sí perquè és la llengua vehicular de Catalunya. Foment llengua 

Es bo per la gent, per la gent que parlem el català. Foment llengua 

És la llengua pròpia del país. Foment llengua 

És la llengua vehicular de Catalunya i hi ha molta gent que s´hi expressa millor que no 
pas en castellà. Foment llengua 

És la llengua pròpia de Catalunya. Foment llengua 

Per preservar la llengua. Foment llengua 

Que utilizamos la lengua de Cataluña y es bueno. Pero debe haber bilingüismo. Foment llengua 

Llengua com a vehicle de comunicació. Foment llengua 

Respeto a una lengua que debe ser protegida y dar la posibilidad de responder en su 
lengua a cada uno. Foment llengua 

Sí, a la gent se l´ha d´atendre en l´idioma que vulgui, a més a més, el català és llengua 
oficial. Foment llengua 

Defensa de la cultura y lengua propia del territorio. Foment llengua 

Defensa de la cultura catalana. Foment llengua 

Que se ejercita otra lengua. Foment llengua 

És la llengua pròpia. Foment llengua 

És la llengua pròpia de Catalunya. Foment llengua 

Hauria de ser una cosa normalitzada i no repenjar-se en inèrcies. Foment llengua 

És la llengua de Catalunya. Foment llengua 
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Fer servir la nostra llengua, respondre l'usuari català en la seva llengua. Foment llengua 

Fomentar l'ús del català i donar sensació de que som una cultura diferent. Foment llengua 

Fer servir la nostra llengua, ajudes a normalitzar. Foment llengua 

Millor coneixement de la llengua, com més el practiques més n’aprens. Foment llengua 

Els mateixos que pot tenir qualsevol altre llengua, quantes més llengües parlem millor. Foment llengua 

És la llengua que hem d´utilitzar perquè som a Catalunya. Foment llengua 

S´ha de fer servir el català perquè és la llengua de Catalunya. Foment llengua 

Com més es parla millor perquè s´ha de potenciar, però és difícil per la gent que ve de 
fora. Foment llengua 

És un dret fonamental. Foment llengua 

No es perd la llengua, es una manera de mantenir-la. Foment llengua 

Expressió de la llengua pròpia, riquesa de llengües. Foment llengua 

Permet utilitar llengua pròpia de la comunitat. Foment llengua 

Crec que s'ha d'atendre a l'usuari amb la seva llengua i en principi és la llengua pròpia 
de Catalunya per tant si no es diu el contrari s'hauria de fer en català. Foment llengua 

Si tothom és capaç d'entendre el català, està bé i és important que es parli català. Foment llengua 

Sí, és imprescindible perquè és la llengua vehicular de Catalunya. Foment llengua 

Sí porque es la lengua de los catalanes y hay muchos que se expresan mejor. Foment llengua 

Es la lengua de Cataluña. Foment llengua 

És la llengua pròpia de Catalunya, el ciutadà se sent millor si és catalanoparlant i se li 
adrecen en català. Foment llengua 

És la llengua del país, és fonamental que s´utilitzi. Foment llengua 

Sí, és normal que les coses es facin en català perquè és la llengua del nostre país. Foment llengua 

Sí, és la llengua de Catalunya i l´hem de fer servir, a més hi ha gent que s’expressa 
molt millor en català. Foment llengua 

Es la lengua de Cataluña. Foment llengua 

La normalització lingüística. Foment llengua 

Sí que en té perquè és la llengua de Catalunya i l´hem de fer servir, encara que és 
difícil en l´àmbit judicial. Foment llengua 

És la llengua de Catalunya,  s´ha de parlar i  s´ha de fer servir als jutjats. Foment llengua 

El català és una llengua de Catalunya i s´ha de procurar el seu ús el màxim possible. És 
important que l´usuari pugui ser atès en la seva llengua. Foment llengua 

Sí, és la llengua habitual d´aquí i la gent s´hi expressa millor. Foment llengua 

És important que l´usuari pugui ser atès en català si així ho desitja perquè és la llengua 
de Catalunya. Foment llengua 

Es la lengua propia, hay que conservarla. Foment llengua 

S´ha de normalitzar la llengua, però està bé tenir un recolzament que ajudi 
econòmicament. A més compta també la satisfacció del ciutadà. Foment llengua 

Se extiende más el conocimiento con el uso del catalán. Foment llengua 

Sí, és un element de normalització en el sentit que la societat té una llengua pròpia i és 
necessari que s´utilitzi. Pel tipus de client que ve als jutjats, s´ha de fer tot en bilingüe. Foment llengua 

Es lengua oficial y es importante que se hable y que el usuario pueda ser atendido en 
la lengua que desee. Foment llengua 

És la llengua de Catalunya i hi ha molta gent que es vol expresar en català, el seu 
idioma. Foment llengua 

Me parece interesante que se conozcan los dos idiomas. Foment llengua 

Normalització lingüística. Foment llengua 

Poder atendre a tothom en la seva llengua. Foment llengua 

Es conserva el català i a més la gent d'aquí té l’opció de parlar en català. Foment llengua 

Llengua de l’administració catalana. Som jutjats de Catalunya llavors hauria de ser la 
llengua que es fes servir. Foment llengua 
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La normalització lingüística. Foment llengua 

Llibertat expressió, necessitat de foment. Foment llengua 

Normalització de la llengua, s'ofereixen moltes més facilitats a la ciutadania. Foment llengua 

Reconeixement de la llengua. Foment llengua 

Normalització llengua. Foment llengua 

Normalització. Foment llengua 

Normalitat. Foment llengua 

Ús de la llengua pròpia. Foment llengua 

És la nostra llengua. Foment llengua 

Imprescindible. Les administracions i particulars utilitzen el català (necessitat). Foment llengua 

Normalització de la llengua. Foment llengua 

Normalització de la llengua. Foment llengua 

Normalització. Foment llengua 

Foment del català. Foment llengua 

Pròpia llengua. Foment llengua 

Manteniment de la llengua a l’administració. És de justícia. Foment llengua 

És la llengua oficial. Foment llengua 

Normalització de la llengua. Foment llengua 

Normalització de la llengua. Foment llengua 

Normalització llengua. Foment llengua 

Llengua de Catalunya. Foment llengua 

Normalització lingüística. Foment llengua 

Mantenir la nostra llengua. Foment llengua 

Li sembla molt bé que s'utilitzi la llengua pròpia. Foment llengua 

És l' idioma propi de Catalunya. Foment llengua 

És la llengua que hem de fer servir en el futur. És qüestió de conscienciació i voluntat. Foment llengua 

Contribueix a la normalització de la llengua a l'administració de justícia. Foment llengua 

És la nostra llengua; poder atendre la gent en l'idioma que vulgui. Foment llengua 

És la llengua de Catalunya i és normal que es normalitzi, també en l'àmbit jurídic, el 
vocabulari jurídic. A més els usuaris catalans agraeixen que els atenguis en la seva 
llengua. 

Foment llengua 

Fer servir la nostra llengua. Foment llengua 

No sé que dir-te, ni té ni avantatges ni inconvenients. Ni positiu ni negatiu 

Els mateixos que el castellà, que ens entenguem. Ni positiu ni negatiu 

La lengua es secundaria, lo principal es la tramitación. Ni positiu ni negatiu 

No considero ni positiu ni negatiu, cadascú pot parlar amb la llengua que vol. Ni positiu ni negatiu 

A mi no em correspon respondre la pregunta, això ho han de dir els estudis que es 
facin. Que ho valori política lingüística o una altre institució. Ni positiu ni negatiu 

Es una cosa que la tens tan assumida, que la veus com normal, ni positiva ni negativa. Ni positiu ni negatiu 

No es positivo ni negativo, son las dos lenguas de Catalunya y se intenta que la gente 
se sienta lo más comoda posible cuando viene. Ni positiu ni negatiu 

Es indiferente. Ni positiu ni negatiu 

No és positiu ni negatiu. Ni positiu ni negatiu 

No té aspectes positius ni negatius, no hi ha cap problema. Ni positiu ni negatiu 

No són ni positivos ni negativos, cada uno utiliza su lengua. La cuestión es entenderse. Ni positiu ni negatiu 

Ninguno. Ni positiu ni negatiu 

Desde el punto de vista laboral es indiferente, y desde el punto de vista de la 
prestación del servicio, no afecta a la calidad del servicio el uso de un idioma o de 
otro. Lo importante es la atención al ciudadano. Este marca el criterio. 

Ni positiu ni negatiu 
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Com a administració estem al servei dels ciutadans, utilitzant les dues llengües segons 
l'ús dels ciutadans intentem donar uns millors serveis. Millorar els serveis. Es tracta 
d'atendre bé a les persones. 

Ni positiu ni negatiu 

Una llengua no té aspectes positius ni negatius. Ni positiu ni negatiu 

No és ni positiu ni negatiu. Ni positiu ni negatiu 

Hablar en un idioma o en otro no es positivo ni negativo. Hay que saber catalán para 
poder atender a quien hable catalán. Y en castellano también para que la gente venga 
tranquila al juzgado. 

Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos, lo importante es entenderse. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Els mateixos que el castellà, s'adapta a les necessitats. Ni positiu ni negatiu 

És un medi de comunicació més. Ni positiu ni negatiu 

Res Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

De cara al públic afavoreix el bilingüisme. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Las dos lenguas deben ser usadas, en un 50%. Ni positiu ni negatiu 

El idioma no influye para nada. Ni positiu ni negatiu 

No Ni positiu ni negatiu 

Els mateixos que el castellà, és voluntari per a cada persona. Ni positiu ni negatiu 

No creo que haya. Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No tiene, indiferente. Ni positiu ni negatiu 

No tiene, se utilizan ambas lenguas. Ni positiu ni negatiu 

No hay nada, solo divisiones y confictos debido a los problemas de la lengua. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Ninguno Ni positiu ni negatiu 

L’aspecte positiu no es troba en una o altra llengua sinó en el fet de poder utilitzar 
qualsevol de les dues indistintament. També a vegades és necessitaria més formació en 
altres llengües. 

Ni positiu ni negatiu 

Indiferente Ni positiu ni negatiu 

Las dos lenguas son válidas. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Ninguno Ni positiu ni negatiu 

No hi ha problemes amb l´idioma. Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 
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Ni positius ni negatius, només la possibilitat de respondre en català. Ni positiu ni negatiu 

Cap, és una llengua per comunicar-se. Ni positiu ni negatiu 

Igual que el castellano, ni positivos ni negativos. Ni positiu ni negatiu 

Ni positius ni negatius. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

Ja ho fem en català. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No n'hi ha Ni positiu ni negatiu 

No n'hi ha Ni positiu ni negatiu 

No es ni positivo ni negativo. Ni positiu ni negatiu 

No hay diferencia entre usar catalán o castellano. Ni positiu ni negatiu 

Es positivo siempre y cuando nadie sea forzado. Ni positiu ni negatiu 

Ninguno. No es positivo ni negativo que cada uno utilize la lengua que mejor le vaya. Ni positiu ni negatiu 

Ninguno, es bueno que cada uno hable su propia lengua, pero no hay nada que aporte 
en positivo en el uso y en la tramitación. Ni positiu ni negatiu 

No es ni positivo ni negativo. Ni positiu ni negatiu 

No n'hi ha Ni positiu ni negatiu 

Mentre el parli tothom, tot serà positiu si hi ha respecte. Ni positiu ni negatiu 

No és ni positiu ni negatiu és el mateix, depen de la persona que ens demani la 
informació. Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

No té res, és un aspecte neutre. Ni positiu ni negatiu 

No en té cap d’especial. Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

Los mismos que del castellano. Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

Ninguno Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

El catalán y el castellano debe ser utilizado libremente en uso de derecho constitucional 
que tienen los fucionarios así como por parte de las personas particulares y 
profesionales que vengan. 

Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

La situació del partit judicial fa que el català sigui utilitzat per poca gent, difícilment es 
pot fer sevir el català com a llengua d’interlocució amb les parts. Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

Sempre que el personal coneixi la llengua, i la pugui utilitzar, em sembla perfecte que 
s'utilitzi. Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

Es un idioma más, debe ser utilizado y practicado porque los documentos oficiales 
vienen en catalán. Ni positiu ni negatiu 

La importanció és resoldre el problema, el vehicle (idioma) que s'utilitza és el de menys. Ni positiu ni negatiu 
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Ninguno Ni positiu ni negatiu 

Aquí la mayoría de la población que viene es immigrante, así que el catalán se utiliza 
más bien poco. Ni positiu ni negatiu 

És una altre llengua més, no és ni positiu ni negatiu. Ni positiu ni negatiu 

La llengua m'és igual. Ni positiu ni negatiu 

S'utilitza molt poc el català en general, perquè la gent no el parla. Ni positiu ni negatiu 

Cualquier lengua es una forma de comunicarse, que cada cual se comunique en su 
lengua. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Els mateixos que el castellà, si tothom parlés català no hi hauria problema. Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos. Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos. Ni positiu ni negatiu 

Igual que l'ús d'una altra llengua. A nivell jurídic el català és més directe. Ni positiu ni negatiu 

A Cornellà no és parla i no es poden donar aspectes positius. Ni positiu ni negatiu 

No es ni positivo ni negativo. Són dos lenguas y es bueno conocerlas las dos. Ni positiu ni negatiu 

Ni positius ni negatius. Ni positiu ni negatiu 

Utilització de les dues llengües a nivell de paritat. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Cap. És simple comunicació amb els ciutadans. Ni positiu ni negatiu 

No es positiu, del que es tracta es d'atendre a la gent i s'atén igual en català que en 
castellà tot i que cadascu té una llengua de preferència, jo per exemple prefereixo el 
català. 

Ni positiu ni negatiu 

Indiferent l'ús d'una llengua o una altra. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

La llengua és un recurs comunicatiu i ell s'adapta a com li parlem. Ni positiu ni negatiu 

Ho veu com un mitjà de comunicació més. Ni positiu ni negatiu 

Si es la lengua de expresión natural, se tiene que usar el catalán. Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

Ninguno Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

Ninguno Ni positiu ni negatiu 

No en té Ni positiu ni negatiu 

No tiene Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos. Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos. Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos. Ni positiu ni negatiu 

Cap Ni positiu ni negatiu 

Que la gente te entienda da igual el idioma. Ni positiu ni negatiu 

A mi m'és igual una llengua que l'altre. Ni positiu ni negatiu 

La gente que utiliza el catalán se siente más comprendida. Proximitat 
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La gent que ve, es sobretot de poble, i a vegades li costa expressar-se en una llengua 
que no sigui el català, hauria de poder expressar-se en la llengua en que més còmode 
es sent, perquè al cap i a la fi estar en un jutjat ja és prou incòmode. 

Proximitat 

La gent que no domina massa el castellà entén més el que se li diu i pot contestar millor 
les preguntes que se li fan. Proximitat 

Que la gent tingui el dret de parlar amb la seva llengua materna, per donar un bon 
servei. Proximitat 

Avantatges pels professionals y usuaris que venen, que se'ls atén en la llengua que ells 
volen. Millor atenció al públic. Proximitat 

Hay mucha gente que viene que tiene más facilidad para expresarse en catalán que en 
castellano. Proximitat 

Se trata de agilizar el trabajo, si para alguien trabaja mejor en catalán es positivo que 
lo haga en catalán para que trabaje mejor y más rapido. Proximitat 

És un dret del ciutadà. El ciutadà s'ha d'expressar en la llengua que es senti més 
còmode. Proximitat 

Que es pugui atendre al ciutadà en la llengua que ell esculli. Proximitat 

Es més còmode parlar en català per mi. Proximitat 

Proximitat al ciutadà. Proximitat 

Al ser un servicio pública hay que estar al servicio de la gente, y los ciudadanos 
agradecen que les hables en su misma lengua. Proximitat 

Millor atenció als ciutadans. Proximitat 

El idioma es una forma de comunicarse. Lo importante es que nos entienda el de al 
lado. Proximitat 

Que te puedas relacionar con una persona que viene hablando el catalán. Proximitat 

El tractar amb el ciutadà i que aquest tingui el dret d'escollir en tot moment la llengua. Proximitat 

El uso de la lengua materna por parte de los usuarios. Proximitat 

És positiu el seu ús únicament en la relació amb aquelles persones que no vulguin parlar 
castellà. Proximitat 

Relacionar-se amb la gent que parli amb català. Proximitat 

L’atenció als professionals. Proximitat 

M’expresso més fàcilment en català. Proximitat 

Cada uno tiene derecho a utilizar la lengua en que se siente más comodo. Proximitat 

En los juicios está bien que cada uno hable su idioma materno. Proximitat 

Permet atendre als ciutadans en la seva llengua. Proximitat 

La gent si veu que els treballadors parlen en català es llancen a parlar en català més 
fàcilment, que si veuen que només es parla en castellà. Proximitat 

Comoditat del usuari. Proximitat 

Satisfer el dret legítim de l’usuari que vol català. Proximitat 

Forma part de l'idioma de l'usuari. Proximitat 

La satisfación del ciudadano de verse atendido en su lengua. Proximitat 

Dret dels ciutadans. Proximitat 

Las personas catalanoparlantes pueden dirigirse al juzgado sin ningun problema. Proximitat 

Possible expressió dels usuaris. Proximitat 

La normalitat de la llengua pròpia de cadascú. Proximitat 

Servei ciutadà, dret a expressar-se en la llengua pròpia. Proximitat 

Expressió catalans. Proximitat 

Llengua pròpia de molta gent. Proximitat 

Serveis al ciutadà més ampli s’atén amb l'idioma que esculls. Proximitat 

Possibilitat de respondre en la llengua del ciutadà. Proximitat 

Apropa la justícia als ciutadans catalanoparlants. Proximitat 

Expressió en català en persones de parla catalana. Proximitat 
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Necessitat pels catalanoparlants (sobretot si venen de fora de Bcn). Proximitat 

És un dret dels ciutadans. Proximitat 

Llibertat d’expressió. Proximitat 

Millora de l’atenció al ciutadà. Proximitat 

Expressió catalanoparlants. Proximitat 

Dret ciutadà. Resposta de l'administració a contestar en la llengua del ciutadà. Proximitat 

La gent catalanoparlant se sent més còmode. Proximitat 

Expressió. Proximitat 

Flexibilitat, comoditat per cada persona. Proximitat 

Satisfacció pels ciutadans (també advocats, procuradors…) catalanoparlants. Proximitat 

La atención al ciudadano. Proximitat 

Sí, en té, la gent ve i parla en català, i està bé que se’ls contesti en català. Proximitat 

El més important és la llibertat de les persones que venen. Positiu és parlar en la llengua 
pròpia. Proximitat 

N'hi ha amb la comunicació amb els usuaris. Proximitat 

Para atender a las personas que se expresan mejor en catalán. Proximitat 

Es la lengua de Barcelona y hay muchos ciudadanos que lo hablan. Proximitat 

De cara a l'atenció al públic afavoreix parlar català, perquè hi ha molta gent que ve i 
parla català. Proximitat 

Si és amb l'administració contestar en la llengua que s'han adreçat a tu. Proximitat 

A l'usuari se'l pot atendre amb la llengua que li sigui més còmode. Proximitat 

Lo que abunda no daña y acercamiento a la ciudadanía. Proximitat 

L'usuari pot escollir entre les dues llengües. Proximitat 

L’usuari pot parlar català, pot escollir. Proximitat 

Cadascú es pot expressar amb la llengua que vulgui. Proximitat 

Gent catalanoparlant se sentirà més a gust i còmode. Proximitat 

La comunicació entre els administrats i els funcionaris i els professionals jurídics és més 
fluïda. Proximitat 

Esto es un servicio público y debe poder atender en catalán a las personas que así lo 
requieran. Proximitat 

La atención al público que su lengua materna es el catalán. Proximitat 

Cada persona pueda usar la lengua que desee y se la responderá en la misma lengua. Proximitat 

Es positivo que a uno le puedan atender en su lengua vehicular. Proximitat 

Que te puedas comunicar con la gente en el idioma que desees, en este caso el catalá. Proximitat 

Si porque quien quiere hablar en catalán tiene su derecho. Proximitat 

Donar servei en català a la gent que és catalana. Proximitat 

Es bueno que haya bilingüismo, para comunicarte mejor según su lengua natal. Proximitat 

És més pròxim, més col·loquial. Proximitat 

Cada uno debe poder hablar en el idioma que desea. Proximitat 

Hay gente que se expresa mejor. Proximitat 

Hay personas que se expresan mejor en catalán. Proximitat 

Hi ha gent que s´expressa millor en català. Proximitat 

Hi ha persones que s'expressen millor en català. A més, és la llengua del país. Proximitat 

La libertad de expresión de cada persona. Proximitat 

Es una cuestión práctica. Proximitat 

Que és més proper, s´expressa millor. Proximitat 

És més pràctic si la persona parla català expressar-se en la seva llengua. Proximitat 

No discriminar a ningú ni prohibir a ningú que parli la seva llengua. Proximitat 

Pots entendre a tothom. Proximitat 
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El ciudadano elije la lengua que desee. Proximitat 

Té els mateixos que en castellà, si el receptor prefereix el català és bo oferir-li aquesta 
opció. Proximitat 

Posibilidad de acceso a más lenguas. Se puede contestar al ciudadano en catalán si él 
lo desea. Proximitat 

Si els interlocutors són catalans poden ser atesos en la seva llengua. Proximitat 

Posibilidad de responder al usuario en catalán, que nadie se sienta incómodo. Proximitat 

Satisfacción para el ciudadano al responderle en su lengua materna. Proximitat 

Possibilitat d’entendre’t en la llengua materna. Proximitat 

Poder atendre al públic en català. Proximitat 

Atenció al públic. Proximitat 

Poder atender al usuario en su lengua cuando este sea catalán. Proximitat 

Que la gent se senti més atesa al poder respondre en català i perquè estem a 
Catalunya i s'ha de mantenir la llengua. Proximitat 

Satisfacer a la persona que se expresa en catalán. Que la gente se entienda. Proximitat 

El tracte amb la gent és més proper. Proximitat 

Sí, la relación con la gente que son catalano parlantes y se sienten mejor atendidos en 
catalán, se sienten más acogidos. Proximitat 

Sí, se debe atender a las personas en el idioma en que se dirigen Proximitat 

Hay población que su lengua materna es el catalán y entonces se facilita el 
entendimiento de la lengua jurídica. Proximitat 

Poder tractar a l'usuari catalanoparlant en la seva llengua. Proximitat 

Poder responder al usuario que viene hablando en catalán en su misma lengua. Proximitat 

La comunicació amb el ciutadà i fer servir la nostra llengua. Proximitat 

Pots expressar-te amb la teva llengua, llibertat d'expressió. Proximitat 

Poder atendre al ciutadà en el seu idioma. Proximitat 

Poder atendre a una persona que la seva llengua habitual és el català. Proximitat 

Atendre a la gent en la seva llengua. Proximitat 

Poderse comunicar con la persona que viene hablando en catalán. Proximitat 

Poder atender al ciudadano en su lengua materna. Proximitat 

Poder atendre al ciutadà en la seva llengua. Proximitat 

Els catalanoparlants se sentiran més còmodes. Proximitat 

Poder respondre en la seva llengua al ciutadà, és una manera d’apropar-se a ell. Proximitat 

Per poder respondre a l'usuari si parla en català, ell es troba més còmode. Proximitat 

Atenció al ciutadà en la llengua que ells se sentin més còmodes. Proximitat 

Utilitzar la llengua del país, que l'usuari se senti a casa seva. Proximitat 

Que se pueda utilizar indistintamente y que se pueda atender al usuario en la lengua 
que se sienta más cómodo. Proximitat 

Atenció al ciutadà. Proximitat 

La gent que es dirigeix en català ha de ser atesa en la seu llengua perquè està en el 
seu dret. Proximitat 

S´ha de poder atendre als ciutadans que s´expressen en català, s’ha d’apropar la 
justícia a la societat. Proximitat 

És bo que l´usuari pugui ser atès en català si ell ho desitja. Proximitat 

Els catalanoparlants els agrada que els responguin i atenguin en català. Però s’han 
d’utilitzar les dues llengües, és a dir, el bilingüisme propi de Catalunya. Proximitat 

Afavorir persones que volen tenir resolucions en el seu propi idioma. Proximitat 

Pels catalanoparlants els ajuda a entendre-ho tot millor. Proximitat 

De cara al ciutadà, s'ha d'atendre en la llengua que millor s’expressi i que li sigui 
comprensible. Proximitat 

Que la gent que vulgui ser atesa en català se sent més a gust. Proximitat 
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Que tothom té la posibilitat d'expressar-se amb l'idioma que millor li va. Proximitat 

Tothom pot parlar en la seva llengua. Proximitat 

Tots podem parlar en la nostra llengua. Proximitat 

Respons a la gent amb la llengua que et tracta. Proximitat 

Es una lengua existente en la CCAA con lo cual el hecho de que los ciudadanos tengan 
la posibilidad de ser atendidos en catalan es positivo. Proximitat 

És la llengua amb la qual la gent s'expressa millor. Proximitat 

Sí perquè molta gent s’expressa en català i els hi va molt millor. Proximitat 

Es importante por la atención al público catalanoparlante. Proximitat 

La gent catalanoparlant se sent millor tractada en la seva llengua. Proximitat 

Permetre a la gent utilitzar la lengua en que s´expressi millor amb total llibertat. Proximitat 

Es importante para la atención al público porque hay mucha gente catalanoparlante. Proximitat 

És la llengua d´aquí i la gent es comunica millor i es relaciona millor. Proximitat 

Vía de comunicación. Proximitat 

La població i ciutadans que venen només parlen català. Proximitat 

El català apropa al ciutadà a la administració de justicia. Proximitat 

És una qüestió de respecte, i en aquesta comarca es parla majoritàriament en català. 
Tan a nivell de funcionaris com a nivell de personal es parla bastant la llengua catalana 
i així es funciona millor. 

Proximitat 

El català apropa al ciutadà a la administració de justícia. Proximitat 

Facilita el entendimiento de la gente que es catalanoparlante. Proximitat 

Que tothom qui vulgui pugui ser atès en català. Proximitat 

Que es pot parlar amb les dues llengües i parlar a tothom amb la seva llengua. 
Cooficialitat. Proximitat 

La gent és atesa en la llengua que vol. Proximitat 

Per atendre a la persona que parla en català en el seu idioma. Proximitat 

Sí, la gent s´ha d´expressar en la seva pròpia llengua. La gent que no el parla així 
també s´habitua a parlar-lo si el sent. Proximitat 

El ususario debe poder ser atendido en catalán porque es su lengua madre. Proximitat 

El fet que la persona que vingui al jutjat pugui escollir la llengua que vol parlar. Proximitat 

La buena atención al ciudadano. Proximitat 

Sí perque en aquest partit judicial hi ha molta gent de Catalunya i la seva llengua 
materna és el català, per tant entenen molt millor el català. Proximitat 

El catalanoparlant se sent més còmode si se li parla en català. Proximitat 

Posibilidad de responder al ciudadano en su propia lengua. Proximitat 

Es tracta de que el català s'expressi en la seva llengua, i que la gent que vol estar aquí 
i realment es vol adaptar s'ha d'acostumar a utilitzar-lo tant a la feina com en el dia a 
dia. 

Proximitat 

Facilitar la comunicació amb el públic. Proximitat 

Poder respondre l'usuari en la seva llengua. Proximitat 

Poder respondre al ciutadà en català. Proximitat 

Possibilitat d'atendre millor a la gent, facilita la integració i també t’enriqueix, perquè 
va bé practicar. Proximitat 

Atendre el ciutadà en la seva llengua materna. Proximitat 

El llenguatge jurídic català és molt més clar i entenedor. Si l'utilitzés tothom ho entendria 
millor. El castellà és més formalista i costa més d'entendre pel ciutadà normal. Proximitat 

És un servei públic, i com a servei públic si la persona s'adreça en català li has de 
contestar en català. Cal avindre'ns a les necessitats i demandes dels ciutadans. Proximitat 

És la llengua pròpia d'aquí. Proximitat 

Si et venen ciutadans o professionals catalanoparlants és una manera de fer una justícia 
més propera. Que cadascú es pugui expressar en la llengua que li sembla més còmode. Proximitat 
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Poder atender al público que se dirige en catalán. Proximitat 

Tractar al públic que s'acosta en català. Proximitat 

Respeto de la lengua de cada uno. Proximitat 

Entendre’ns millor amb els interlocutors, contribueix a donar impuls a la llengua. Proximitat 

Es normal que se exprese en catalán la gente que es de aquí. Y el objetivo fundamental 
es comunicarse con la lengua más común. El bilingüismo me parece positivo. Proximitat 

Las partes tienen su derecho a utilizarlo, se le garantiza su derecho a usarlo. Proximitat 

Que si ve alguna persona, gent gran, que només parla en català doncs és més pràctic. Proximitat 

Al ser una lengua cooficial, el ciudadano tiene derecho a ser atendido en la lengua que 
él elija. Proximitat 

T'apropes al ciutadà que té el català com a llengua habitual. Se li faciliten les coses. Proximitat 

Hi ha gent, sobretot gent gran, que s'expressa millor en català. Proximitat 

Es una realidad, y así tenemos un servicio más próximo al ciudadano catalanoparlante, 
se rompe la distancia respecto al juzgado. Proximitat 

Llibertat expressió. Proximitat 

Identificació amb la llengua, facilitat de comunicació. Proximitat 

Comoditat. Proximitat 

Dret dels ciutadans (fer servir la seva llengua i a ser respost en la seva llengua). Proximitat 

Comoditat usuari catalanoparlant. Proximitat 

Pròpia llengua. Proximitat 

Mitjà de comunicació. Proximitat 

Fluïdesa, parles amb la persona en la seva llengua. Eina de comunicació molt més 
directe. Fàcil enteniment. Proximitat 

Riquesa de tenir dues llengües i fomentar la llengua autonòmica. Comoditat pe la gent 
del país. Proximitat 

Capacitat expressió catalanoparlants. Proximitat 

Expressió amb la llengua que es vulgui. Proximitat 

Facilitat que es dóna al ciutadà catalanoparlant. Proximitat 

Llibertat expressió. Proximitat 

Eina de comunicació. Proximitat 

Via de comunicació, és una llengua oficial. És una opció que no es pot imposar (ni l'una 
ni l'altra). Proximitat 

La gent se sent més propera a l'administració. Proximitat 

Ús llengua pròpia. Proximitat 

Hay gente que viene y quiere que se le hable en catalán y que se le comuniquen las 
cosas en catalán y hay que hacerlo, es positivo. Proximitat 

Comoditat pels catalanoparlants. Proximitat 

Comunicació, facilitat ciutadana. Proximitat 

Normalitzar la llengua base dels integrants de l’oficina. Proximitat 

Dret ciutadà. Proximitat 

Ús llengua pròpia. Proximitat 

Llengua més propera a la gent, més facilitat d'expressió. Proximitat 

Atenció al ciutadà és més propera, facilita la comunicació amb el ciutadà. Proximitat 

Ho veu com un dret d’ús. Proximitat 

La gent s'expressa en la seva llengua pròpia. Proximitat 

Una manera més de comunicació. Proximitat 

Llibertat del ciutadà. Proximitat 

Més proximitat amb el ciutadà. Proximitat 

Dret ciutadà a ser atès. Proximitat 

Més comoditat i facilitat per la gent. Proximitat 
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Es la manera de hablar de la gente de los pueblos y están en su derecho. Proximitat 

És natural parlar-lo. Proximitat 

Facilitar la comunicació institucional. Proximitat 

Adequació a la llengua materna. Proximitat 

Comunicació millor amb el ciutadà. Proximitat 

És més còmode pels que tenen el català com a llengua materna. Proximitat 

Usar el català  s'adecua a la realitat del ciutadà i dels treballadors. Proximitat 

El llenguatge jurídic s'ha acostat als ciutadans, perquè la majoria de gent d'aquí parla 
català. Proximitat 

Dret dels ciutadans a escollir la llengua que vulguin. Proximitat 

Atenció correcta a la gent. Proximitat 

La gent se sent més propera, perquè s'aplica l'idioma del dia a dia a la justícia. Proximitat 

L'usuari que utilitza el català sent el servei com a més proper. Proximitat 

Se atiende a la gente en el idioma que quiere. Proximitat 

Cadascú té el dret de parlar en la llengua que vulgui. Proximitat 

Cercanía al ciudadano. Proximitat 

Poder atender al ciudadano en catalán, mejorar el servicio. Proximitat 

Poder responder al usuario en catalán. Proximitat 

El que es catalán prefiere que se le atienda en catalán. Proximitat 

Si som una atenció al public sempre es millor atendre en català. Proximitat 

Cada uno puede hablar en la lengua que le resulta más fácil (sobretodo en los juicios). Proximitat 

Las personas que se expresan en catalán se expresan con mayor claridad en sus 
declaraciones. Proximitat 

Poder comunicar-te amb la persona en el mateix idioma. Proximitat 

Más acercamiento al ciudadano. Proximitat 

Poder atendre a l'usuari que ho desitgi en català. Proximitat 

Al trabajar en catalán facilita que luego sea más fácil comunicarte en catalán. Proximitat 

És un servei i seria recomenable. Proximitat 

Poder respondre l'usuari en català. Proximitat 

Per comoditat. Proximitat 

Oferir un tracte més proper al ciutadà. Proximitat 

Per comoditat. Proximitat 

Fer sentir més còmode al ciutadà. Proximitat 

Cercanía a la gente que habla catalán. Proximitat 

Poder resoldre els problemes a la gent i que ells se sentin còmodes. Proximitat 

És la llengua més o menys materna, o almenys utilitzada a diari de molta gent i facilita 
una millor comprensió. Proximitat 

Tothom hauria de tenir de dret a poder parlar en la seva llengua. Em fa molta ràbia no 
deixar que la gent parli en la seva llengua perquè la meva secretaria no entèn el 
català. 

Proximitat 

Per la gent que és catalana. És molt normal que vulguin utilitzar el seu idioma. Proximitat 

Si la gent ve a un jutjat i la seva llengua és el català, el més lògic es que se li parli en 
català. Perquè es un procés molt important i transcendental. Proximitat 

Proximitat amb l'usuari que parla en català. Proximitat 

Més facilitat per la gent que utilitza habitualment el català. Proximitat 

Tractar més properament al ciutadà. És un servei públic. Proximitat 

Fer més pròxima la justícia al ciutadà. Proximitat 

És una avantatge, i hauria de ser la normalitat. Proximitat 

Aproximació al ciutadà i consolidar la cooficialitat del jutjat. Proximitat 
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Proximitat amb el ciutadà, perquè estem en una zona bàsicament catalanoparlant. Proximitat 

Tots Diversos motius 

Tots. Diversos motius 

Tots Diversos motius 

Tots. Fer servir una llengua no té aspectes ni posititus ni negatius. Fer servir una llengua 
és una eina de comunicació perfecte i si tothom l'entén tot són avantatges. Diversos motius 

Tots (no concreta) Diversos motius 

Per molts motius. És més proper a una gran part de ciutadans, que ajudaria a la seva 
normalització i que respondria a una proporció social més real. Diversos motius 

Sí en té, el ciutadà ha de triar l´idioma que vulgui, el llenguatge és menys artificiós en 
català, i perquè estem a Catalunya. Diversos motius 

Tots Diversos motius 

Està més adaptat a les necessitats pràctiques, no té els vicis retòrics que te el castellà 
jurídic. És més accesible pel ciutadà. Diversos motius 

Tots, sóc catalanoparlant i la meva llengua vehicular és el català. Almenys per mi tot és 
positiu, no sé les altres persones. Diversos motius 

Tots: és la llengua que hem d'utilitzar. Diversos motius 

Un enteniment i proximitat amb la gent del país. El foment i manteniment de la llengua 
com a vehicle de comunicació. Certa cordialitat que va bé (dona més sensació de ser 
còmode). 

Diversos motius 

Tots Diversos motius 

Ús llengua pròpia, comoditat personal. Empatia lingüística. Diversos motius 

Tots Diversos motius 

Seria una modernització i per aproximar-nos al ciutadà. Diversos motius 

Todo es positivo porque se esta implantando poco a poco sin presionar. Diversos motius 
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Observació Categoria 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

 



ICC Consultors  74  

   EULIP Justícia 2008 Informe Final

 

Quins aspectes negatius considera que té l’ús del català a l’oficina judicial? 

Observació Categoria 

No son conscientes de que casi todos los funcionarios son de fuera, y esto perjudica a la 
administración porque los funcionarios se van a otras administraciones Desconeixement del personal 

A la hora de hacer cursos de catalán lo ponen muy difícil, y a la gente le cuesta mucho 
acceder a los títulos de catalán Desconeixement del personal 

Alguns no el saben escriure Desconeixement del personal 

El coneixement del català escrit no és suficient, això complica massa els procediments Desconeixement del personal 

El llenguatge jurídic el domino més en castellà. Desconeixement del personal 

A vegades falta nivell de català Desconeixement del personal 

Desconeixement per part dels funcionaris Desconeixement del personal 

Menys domini. Possibilitat d'incórrer en errors Desconeixement del personal 

Lentitud per els que no estan acostumats a parlar i escriure en català Desconeixement del personal 

A la gent li resulta dificultós, els castellanoparlants que treballen aquí han de fer 
l'esforç. Les traduccions son pesades, complicació del procés Desconeixement del personal 

Cree que trae problemas por questiones ortográficas por el vocabulario judicial que el 
ciudadano no entiende Desconeixement del personal 

El llenguatge jurídic en català encara no està dominat Desconeixement del personal 

Més facilitat en la redacció en castellà que en català Desconeixement del personal 

Incomodidad que les produce a algunos utilizar el catalán por falta de dominio Desconeixement del personal 

Costa molt Desconeixement del personal 

No hay un dominio suficiente del catalán y entonces lleva a muchos errores, no hay 
plantillas adecuadas en ambos idiomas, las comunicaciones con otras comunidades (se 
tiene que traducir) 

Desconeixement del personal 

Ningú el sap escriure perfectament Desconeixement del personal 

Dificultad de escribir documentos en catalán Desconeixement del personal 

Dificultat que té molta part del personal per escriure en català Desconeixement del personal 

La dificultat que tenen els funcionaris de fora de Catalunya, molta gent ve de pas Desconeixement del personal 

El problema és que hi ha molta gent de fora de Catalunya i si el jutge no entén el 
català has de passar a fer-ho en un altre idioma, és inevitable Desconeixement del personal 

No tiene, salvo para el personal que viene de fuera que no comprende el catalán Desconeixement del personal 

No sempre el català s'adequa al que estem acostumats al llenguatge jurídic, hi hauria 
d'haver més rapidesa en la traducció de documents Desconeixement del personal 

Manca d’adequació del català a la terminologia jurídica Desconeixement del personal 

No todo el mundo está preparado para escribirlo correctamente, y esto sería muy lento Desconeixement del personal 

Provoca que las resoluciones judiciales tengan muchas faltas porque la gente no tiene 
buena ortografía, y se confunde mucho con el lenguaje entre el catalán y castellano Desconeixement del personal 

El llenguatge jurídic ja és complicat en sí, i si ho fas en català encara més. A més la 
mobilitat de personal fa que hi hagi molta gent treballant que és de fora de Catalunya 
i això ho dificulta 

Desconeixement del personal 

El problema és si el personal té problemes per expressar-se en català Desconeixement del personal 

Que el personal majoritariament és castellanoparlant o fill de castellanoparlants. De 
forma que es trobarien desplaçats i fora de lloc en l'us de català Desconeixement del personal 

No saben redactar con igual soltura en catalán que en castellano y eso atrasaría la 
faena Desconeixement del personal 

S'alenteix tot, ja que a molts els costa molt expressar-se en català Desconeixement del personal 

Molts jutges són de fora i el llenguatge jurídic no és ben conegut en català. A més es 
treballa amb institucions de fora de Catalunya Desconeixement del personal 

Costa més d'utilitzar, perquè no hi estem acostumats. S'hauria de fer un esforç temporal Desconeixement del personal 

Quan els jutges són de fora les sentències continuaran sent en castellà, és difícil que això 
canviï Desconeixement del personal 
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En el cas de que el magistrat no entengués el català podria ser un problema. No és el 
cas Desconeixement del personal 

Falta d'agilitat a la hora d'escriure i això endarrereix la tramitació, que no es pot 
endarrerir més del que ja s'endarrereix Desconeixement del personal 

Dificultaria la feina perquè i ha molta gent que no ho entén Desconeixement del personal 

Molt difícil traduir expressions jurídiques al català Desconeixement del personal 

A veces esto puede chocar con el conocimiento de catalán de los trabajadore, 
sobretodo los que dependen del ministerio, que no tienen los conocimientos para hablar 
el catalán 

Desconeixement del personal 

El llenguatge jurídic català s'utilitza poc, i a més no és gaire conegut. Dificultats 
d'utilitzar correctament el català jurídic Desconeixement del personal 

Sobreesforç a l'hora d'escriure bé en català. Una mica de dificultat en el llenguatge 
jurídic Desconeixement del personal 

Titulars (secretaris) que provenen de fora. Immigració Desconeixement del personal 

No n'hi hauria d'haver cap. Però treballadors, jutjes i funcionaris molts són de fora de 
Catalunya Desconeixement del personal 

Els funcionaris tenen la tendència a parlar en català i sovint venen estrangers Desconeixement del personal 

Perquè pot ser un handicap pels usuaris de la justícia que son majoritariament 
castellanoparlants Desconeixement del personal 

A la Facultat gairebé tot era en castellà, per això en realitat seria més fàcil fer-ho tot 
directament en castellà Desconeixement del personal 

La gente que se incorpora de fuera no tiene una información tan próxima Desconeixement del personal 

Problema personal, immigració Desconeixement del personal 

Costaria molt canviar la dinàmica, els jutges, secretaris… Venen de fora i a més tenen 
molta feina Desconeixement del personal 

És poc l'augment de la pràctica del català en l'ambit jurídic, està poc normalitzat i es 
parla poc. S'hauria de fer tot en català menys el que s'envia fora de Catalunya Desconeixement del personal 

Més d'una vegada des del departament es té més en compte els coneixements de 
llengua catalana que els coneixements tècnics i jurídics Desconeixement del personal 

Els jutges tenen moltes dificultats per parlar en català. I ells manen així que poc es pot 
fer Desconeixement del personal 

Hi ha molta gent immigrant que no sap català. Aleshores no es pot fer tot en català Majoria usuaris castellanoparlants 

A veces hay problemas con gente que no sabe hablar en catalán, y los abogados se 
niegan a cambiar de lengua. No hay que llevar el tema a los extremos. Además en esos 
casos como hay que traducirlo todo, se dilata mucho el procedimiento 

Majoria usuaris castellanoparlants 

Los mismos que los positivos Majoria usuaris castellanoparlants 

La majoria de la gent a Catalunya parla en castellà, per tant no és pràctic parlar en 
català. Es gasten els diners per res Majoria usuaris castellanoparlants 

Molta gent no el domina Majoria usuaris castellanoparlants 

Imputats que generalment no entenen català Majoria usuaris castellanoparlants 

Gran nombre d'estrangers (particularment sudamericans). En altres casos quan les 
diligències s'han d’enviar fora de Catalunya és necessària la traducció Majoria usuaris castellanoparlants 

Gran nombre d'estrangers que no entenen el català Majoria usuaris castellanoparlants 

Dificulta la comunicació en ocasions, estrangers Majoria usuaris castellanoparlants 

Tots, ja que els immigrants no coneixen el català Majoria usuaris castellanoparlants 

Dificultat comunicació immigrants Majoria usuaris castellanoparlants 

Hi ha molta gent de fora que d'entrada no parla català i els hi costa Majoria usuaris castellanoparlants 

Problemes de comprensió perquè és una oficina d'estrangeria Majoria usuaris castellanoparlants 

Els estrangers no entenen el català Majoria usuaris castellanoparlants 

Segons la persona que ve potser és més dificultós que entengui el català Majoria usuaris castellanoparlants 

De cara als usuaris poc coneixement del català Majoria usuaris castellanoparlants 

Amb els usuaris que hi ha problemes de comunicació Majoria usuaris castellanoparlants 

Dificultad que puede encontrar una persona al hablar en catalán Majoria usuaris castellanoparlants 

La falta de posibilidad de utilizarlo Majoria usuaris castellanoparlants 
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Escrit és difícil d´entedre la documentació per la gent del carrer Majoria usuaris castellanoparlants 

Hi ha molta immigració, gent que no entenen el català Majoria usuaris castellanoparlants 

El percentatge de població estrangera no ens permet fer un ús més gran del català Majoria usuaris castellanoparlants 

Manca de coneixaments dels usuaris que assisteixen als jutjats d'instrucció Majoria usuaris castellanoparlants 

Hay muchas personas que vienen de fuera y no entienden el catalán Majoria usuaris castellanoparlants 

Quan s'imposa el català i la persona no se sent cómode amb el català Majoria usuaris castellanoparlants 

Que hi ha molta immigració, i més en aquest jutjat, i si haguéssim de fer servir el català 
amb ells seria un problema Majoria usuaris castellanoparlants 

Encara hi ha gent que no el parla i no l'entén. Sobretot la població immigrant Majoria usuaris castellanoparlants 

Problemes amb la immigració Majoria usuaris castellanoparlants 

Problemes amb la mnmigració Majoria usuaris castellanoparlants 

Es negativo que solamente se utilize el catalán (ejemplo rótulos) porque los 
castellanoparlantes también tienen derecho a ser atendidos en su lengua Majoria usuaris castellanoparlants 

Sempre que falti respecte serà negatiu Majoria usuaris castellanoparlants 

Amb els estrangers s'ha de parlar castellà perquè no parlen català Majoria usuaris castellanoparlants 

Problemes a la hora de redacció dels documents perquè si qui ha de signar els 
documents ni entén ni escriu el català estem impossibilitats a fer ús dels documents escrits 
en català 

Majoria usuaris castellanoparlants 

Aquí la mayoría de la población que viene es immigrante, así que el catalán se utiliza 
más bien poco Majoria usuaris castellanoparlants 

Problemes amb la immigració, és molt difícil parlar en català quan la majoria de gent 
té feina per entendre el castellà Majoria usuaris castellanoparlants 

Ve molta gent immigrant i si s'ha de demanar traductor perquè vulguin parlar en català 
és una despesa estúpida i inútil. És un malbaratament inútil en traduccions Majoria usuaris castellanoparlants 

A Cornellà la gent no el parla i s'enfaden si se'ls hi parla en català Majoria usuaris castellanoparlants 

Dificultat per adreçar-te a la gent que ha de venir al jutjat. Hi ha molta població 
immigrant que tota la informació en català no l'entén i han de venir aquí a preguntar 
què vol dir 

Majoria usuaris castellanoparlants 

El hacer los impresos sólamente en catalán, a veces puede provocar confusión en las 
personas. Puede ser que no lo entiendas, debería ser todo bilingüe. Sobretodo en el 
caso de usuarios hispanoamericanos 

Majoria usuaris castellanoparlants 

No tothom l'entén Majoria usuaris castellanoparlants 

No tothom (estrangers) l’entén Majoria usuaris castellanoparlants 

Hi ha molts castellanoparlants a la Vall d’Arán perquè o són aranesos (que parlen 
aranés i castellà) o són gent de fora Majoria usuaris castellanoparlants 

Dificultad para la gente que no lo domina Majoria usuaris castellanoparlants 

La gente no nos entiende ni en castellano, imagina si lo intentaramos en catalán Majoria usuaris castellanoparlants 

Es un poco difícil de utilizar por el porcentaje alto de población inmigrante Majoria usuaris castellanoparlants 

No sé que dir-te, no té avantatges ni inconvenients Ni positiu ni negatiu 

Els mateixos que el castellà, que ens entenguem Ni positiu ni negatiu 

La lengua es secundaria, lo principal es la tramitación Ni positiu ni negatiu 

Lo mismo pero en castellano Ni positiu ni negatiu 

No considero ni positiu ni negatiu, cadascú pot parlar amb la llengua que vol Ni positiu ni negatiu 

A mi no em correspon respondre la pregunta, això ho han de dir els estudis que es facin Ni positiu ni negatiu 

És una cosa que la tens tan assumida, que la veus com normal, ni positiva ni negativa Ni positiu ni negatiu 

No es positivo ni negativo, son las dos lenguas de Catalunya y se intenta que la gente 
se sienta lo más cómoda posible cuando viene Ni positiu ni negatiu 

No és positiu ni negatiu Ni positiu ni negatiu 

Que no sea algo impuesto, que se utilize cuando alguien lo sepa hablar Ni positiu ni negatiu 

No son ni positivos ni negativos, cada uno utiliza su lengua Ni positiu ni negatiu 

Sólo hay que hablarlo a quien lo entienda, y con racionalidad Ni positiu ni negatiu 

No se puede imponer, ni a la oficina ni al ciudadano Ni positiu ni negatiu 

El problema és quan una llengua exclou una altra Ni positiu ni negatiu 
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No és ni positiu ni negatiu Ni positiu ni negatiu 

Lo mismo que positivo Ni positiu ni negatiu 

Las pequeñas dificultades del catalán, para mi no son cosas negativas porque se 
solucionan rápido Ni positiu ni negatiu 

Si imposes una llengua, no estás donant un dret. L'important és donar un servei, és una 
qüestió d'educació de donar un bon servei, com a servei públic que som Ni positiu ni negatiu 

La documentación oficial debería ser bilingüe Ni positiu ni negatiu 

Artificiós conflicte entre llengües que de vegades es vol fer veure Ni positiu ni negatiu 

No hay ninguno mientras se utilice también el castellano Ni positiu ni negatiu 

Una persona de fuera de Cataluña que no entiende el catalán puede encontrarse con el 
problema de la lengua, pero no pasa mucho afortunadamente Ni positiu ni negatiu 

Indiferente Ni positiu ni negatiu 

No es ni positivo ni negativo Ni positiu ni negatiu 

No es pot sobreposar la llengua als coneixements jurídics, perquè pot ser perillòs Ni positiu ni negatiu 

No es ni positivo ni negativo Ni positiu ni negatiu 

No és ni positiu ni negatiu és el mateix, depén de la persona que ens demani la 
informació Ni positiu ni negatiu 

L'important és resoldre el problema, el vehicle (idioma) que s'utilitza és el de menys. Els 
possibles aspectes negatius són el de menys Ni positiu ni negatiu 

Hi ha coses més importants a justicia del que ocupar-nos, la gent amb prou feines parla 
castellà imagina’t català Ni positiu ni negatiu 

Crec que l'idioma és el menys rellevant, l'important és la feina feta Ni positiu ni negatiu 

La llengua m'és igual Ni positiu ni negatiu 

Cualquier lengua es una forma de comunicarse, que cada cual se comunique en su 
lengua Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos Ni positiu ni negatiu 

Ni positivos ni negativos Ni positiu ni negatiu 

No es ni positivo ni negativo. Lo importante es dar un buen servicio sea en la lengua que 
sea Ni positiu ni negatiu 

Que no hi hagi intransigència Ni positiu ni negatiu 

Me gustaría que el uso de las dos lenguas fuera realmente bilingüe que no lo es Ni positiu ni negatiu 

A mi m'és igual una llengua que l'altra Ni positiu ni negatiu 

Problema en l'àmbit de la jurisdicció, hi ha problemes quan hi ha un procediment que 
també es tramita en un àmbit fora de Catalunya Problematitza el funcionament 

Pot obligar a un increment d'actuacions (necessitat de traduir,…) increments i dil·lacions 
de terminis Problematitza el funcionament 

Problema de traducciones si se envian documentos fuera de la comunidad autónoma Problematitza el funcionament 

Hi ha problemes per controlar els expedients quan les resolucions han de sortir fora de 
Catalunya. Tornen molts expedients perquè estan mal traduits Problematitza el funcionament 

La duplicació que suposa en tots els documents, el temps emprat en traduir sentències 
interlocutòries, i el cost econòmic en material Problematitza el funcionament 

Se le da demasiada importancia, y esto nos da muchíssimo trabajo y nos quita mucho 
tiempo Problematitza el funcionament 

Poco dominio del catalán escrito e incovenientes en los traslados de expedientes fuera 
de la CCAA que hay que traducir Problematitza el funcionament 

Documentació en català s'ha de traduir si ha d'anar a fora Problematitza el funcionament 

Per les comunicacions amb jutjats fora de Catalunya. Les pot frenar Problematitza el funcionament 

Quan s'han d'enviar comunicacions fora de Catalunya s'han de traduir, retard en el 
procés Problematitza el funcionament 

Les lleis estan en castellà i això implica que sigui més còmode continuar en castellà. El  
personal hi ha molta gent de fora de Catalunya, són oposicions estatals són gent de 
fora. I l’usuari és inmigrant en gran part i no parla català 

Problematitza el funcionament 



ICC Consultors  78  

   EULIP Justícia 2008 Informe Final

Necessitat de traducció per enviar documentació a jutjats fora de l'àmbit català. No 
introduïr català als documents propis del jutjat. Dificultat personal estranger. Resistència 
de funcionaris a treballar en català 

Problematitza el funcionament 

Dificulta la comprensió dels secretaris judicials de fora de Catalunya Problematitza el funcionament 

Fora de Catalunya queden limitats els documents, s'han de traduir…això comporta 
temps i diners Problematitza el funcionament 

Més feina per si s'han d'enviar documents fora de Catalunya, s'han de traduir 
documents Problematitza el funcionament 

El fet d'haver de traduir al castellà sempre pels estrangers i per altres CCAA, alenteix 
el procés quan algú posa pegues per treballar en castellà Problematitza el funcionament 

Advocats de fora de Catalunya que no parlen la llengua i demanen que la sentència 
sigui en castellà (interposen recursos). Males traducions perquè es fa amb un programa 
informàtic (tradueixen cognoms) 

Problematitza el funcionament 

Que demana traduccions per sortir fora de la comunitat Problematitza el funcionament 

Quan la documentació ha d'anar fora de la comunitat autònoma s'ha de traduir Problematitza el funcionament 

Volum de treball, dificultat de redactar en català, suposa el doble de temps. Es 
retardaria el treball Problematitza el funcionament 

Cuando un recurso va a Madrid, hay que traducirlo. A mi, no me afecta pero a las 
partes si les afecta porque les retrasa el procedimiento Problematitza el funcionament 

És un esforç, tot i que amb la pràctica es pot millorar Problematitza el funcionament 

Traduccions posteriors Problematitza el funcionament 

Problemes burocràtics Problematitza el funcionament 

Les traduccions són pesades. Hi ha molts recursos que van a Madrid. La 1a sentència surt 
en castellà i si es tradueix en català (a part de pèrdua de temps), quan s'envia el recurs 
a Madrid s'ha de tornar a redactar 

Problematitza el funcionament 

El único es si van a órganos superiores y hay cambio de comunidad autónoma y puede 
haber algun problema Problematitza el funcionament 

Quan has d'enviar fora de Catalunya s'ha de traduir i es triga més temps Problematitza el funcionament 

Ralentimiento que supone el tener que traducirlo cuando se envía fuera de Cataluña Problematitza el funcionament 

Hi ha molta feina i crear nous models en català seria molt complicat Problematitza el funcionament 

Si s'ha d'enviar alguna cosa fora de Catalunya s'ha de traduir Problematitza el funcionament 

Cuando tiene que ir a Madrid que se tiene que traducir Problematitza el funcionament 

L'actitud d'alguns advocats Problematitza el funcionament 

El jutjat està ubicat a Catalunya però moltes actuacions tenen transcendència fora de 
Catalunya i aleshores es duplica la feina Problematitza el funcionament 

La documentació d'ús intern es farà sempre en castellà si el jutge ve de fora Problematitza el funcionament 

Tenim molta feina i introduir el català suposaria encara més feina Problematitza el funcionament 

Les traduccions al castellà enderrereixen la feina Problematitza el funcionament 

Traduccions per fora de Catalunya, hauria d'haver-hi un servei de tradució automàtic 
perquè sinó s'enderrereix el procés Problematitza el funcionament 

Problema: traduccions dels documents que han d'anar fora Problematitza el funcionament 

Problemas con las comunicaciones fuera de Cataluña Problematitza el funcionament 

Se gasta mucho dinero y tiempo en traducir atestados y otros documentos. Problemas 
para registrar sentencias,… Me parece innecesario si nos entendemos todos en otro 
idioma 

Problematitza el funcionament 

Si tienen que salir documentos fuera de Cataluña es problemático y hay que traducirlos Problematitza el funcionament 

No hi ha facilitats per treballar amb català perquè pel que fa la documentació quasi 
tota és en castellà Problematitza el funcionament 

Los documentos que han de salir fuera de Cataluña hay que traducirlos Problematitza el funcionament 

La documentació està en castellà i haver-la de traduir requereix molt de temps i hi ha 
molta altra feina per fer Problematitza el funcionament 

No hay modelos, ni leyes en catalán. Si haces referencias hay que traducir es muy 
pesado y largo de hacer. Cuando hay que enviar algo fuera de Cataluña hay que 
traducirlo 

Problematitza el funcionament 
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El problema que té és quan ens hem d´adreçar a una Comunitat Autònoma fora de 
Catalunya que llavors s´ha de traduir la resolució Problematitza el funcionament 

La comunicación con otros órganos fuera de Cataluña Problematitza el funcionament 

L'esforç i el temps que suposa fer la documentació en català Problematitza el funcionament 

Pérdida de tiempo al tener que traducir documentos e indefensión de alguna de las 
partes que no conozca la lengua Problematitza el funcionament 

T'estalviaries traduir les coses Problematitza el funcionament 

Els immigrants no entenen massa el català. I a més quan un document s'envia fora s'ha 
de traduir. També els que hem estat ensenyats en català sempre tenim por de fer faltes Problematitza el funcionament 

Traducció quan els procediments són fora de Catalunya (problema de traducció, 
retard). Més que un aspecte negatiu és un inconvenient per qüestió de temps Problematitza el funcionament 

Dificultat canvi tramitació. Traducció Problematitza el funcionament 

Ordinadors en català Problematitza el funcionament 

Quan la resolució s'executa fora de la comunitat o es recórrer al TS s'ha de traduir. 
Causes de tramitació urgent, són amb presses Problematitza el funcionament 

Lo único, cuando algo va fuera y hay que traducirlo y eso supone una dilación del 
proceso Problematitza el funcionament 

Traducció i retarda els processos Problematitza el funcionament 

Enviar documentació fora de Catalunya necessita traducció Problematitza el funcionament 

Necessitat de traducció, és un tràmit més, més lent Problematitza el funcionament 

Manca d'un sistema de traducció ràpida. Problema de llenguatge/traducció amb el 
Temis Problematitza el funcionament 

Traduccions en castellà Problematitza el funcionament 

Si s’ha de comunicar fora de Catalunya pot portar problemes Problematitza el funcionament 

Que s'han de demanar traduccions oficials (en cas de fer-se primer en català), cosa que 
requereix inversió de temps i de mitjans Problematitza el funcionament 

Que com que es fa tot en català, s'ha de traduir al castellà, cosa que suposa un temps i 
uns recursos extres Problematitza el funcionament 

Segons quins procediments s'han d'enviar a Madrid i s'han de traduir cada vegada Problematitza el funcionament 

Para traducir todos los documentos al catalán faltaría dinero y trabajo Problematitza el funcionament 

La documentación que va a salir fuera de Cataluña es un problema si está en catalán Problematitza el funcionament 

A veces puede ralentizar el funcionamiento, por las traducciones y estas cosas Problematitza el funcionament 

Entorpece la tramitacion y retrasa todo aún más de lo que está Problematitza el funcionament 

Hay partes que solicitan la sentencia en castellano y entonces hay que traducirlas Problematitza el funcionament 

Si el uso del catalan fuera mayoritario, al ser muchos de nuestros procedimientos 
recurridos en Madrid habría que traducir los expedientes y habría una pequeña (o no 
tan pequeña) dilación del proceso 

Problematitza el funcionament 

Suposa més feina, el llenguatge jurídic és diferent Problematitza el funcionament 

Cuesta porque se ha estudiado en castellano, se duplica el trabajo. Problemas si se 
mandan procedimientos a otros juzgados que no hablan catalán, se han de traducir Problematitza el funcionament 

L'escrit suposa més temps Problematitza el funcionament 

Quan un expedient ha de sortir fora de Catalunya, és un enrenou molt important. 
Sobretot quan dóna voltes Problematitza el funcionament 

S'ha de traduir Problematitza el funcionament 

Portar a traduir si ha d'anar a fora i aleshores s'enderrereix la feina una mica Problematitza el funcionament 

Cap Cap 

No en veig cap. Parlar una llengua no és ni positiu ni negatiu Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 
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Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap, no li dono massa importància a aquests temes Cap 

Aquí Catalunya cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

No en té Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

No tiene Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap. Fer servir una llengua no té aspectes positius ni negatius. Com a molt el llenguatge 
jurídic no el dominem tant com en llengüa castellana, però no és un problema de 
llengüa catalana sinó nostre 

Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

No en té Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 
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Cap Cap 

Cap Cap 

Res Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

No n´hi ha Cap 

No tiene Cap 

No tiene Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

No los hay Cap 

No hay tampoco Cap 

No hay Cap 

No tiene Cap 

No en té cap, com en castellà Cap 

No n´hi ha Cap 

No creo que haya tampoco Cap 

No los hay Cap 

No n´hi ha Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

No n´hi ha Cap 

No hay Cap 

No los hay Cap 

No en té Cap 

No los hay Cap 

No hay ninguno Cap 

No n´hi ha Cap 

No tiene Cap 

No en té Cap 

No n´hi ha Cap 

No n´hi ha Cap 

No los hay Cap 

No n´hi ha Cap 

No en té cap Cap 

Cap Cap 

No en té cap Cap 

No los hay Cap 

No en té cap Cap 

No en té cap Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

No tiene Cap 
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No en té Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

No en té Cap 

No los hay Cap 

Ninguno Cap 

No hi ha probles amb l´idioma Cap 

No tiene Cap 

No en té Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

No tiene Cap 

No n'hi ha Cap 
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No en té cap Cap 

No n'hi ha Cap 

Ninguno Cap 

Ninguno Cap 

Cap, en una població com Arenys amb molta població catalanoparlant no hi ha masses 
problemes Cap 

No n'hi ha Cap 

No n'hi ha. La llengua és una expressió de la persona Cap 

No en té cap Cap 

No tiene Cap 

No en té cap Cap 

No en té Cap 

No en té cap Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té cap Cap 

No en té cap Cap 

No en té Cap 

No en té cap Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

No tiene Cap 

No tiene Cap 

No en té Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

No en té Cap 

No n´hi ha cap Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

Ninguno Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

Ninguno Cap 

No tiene Cap 

No tiene Cap 

No tiene Cap 

No en té Cap 

Cap. Però si hi ha gent que no ho entén no se'ls hi pot parlar en català Cap 

No en té Cap 
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No en té Cap 

No en té cap Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap. Més que res tot és falta de costum Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap. Al ser Cornellà és més complicat perquè la majoria de la població és 
castellanoparlant Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

No hay nada negativo Cap 

Ninguno Cap 

No és un obstacle, no en veig cap. La gent parla català i pot o no utilitzar-lo Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ca Cap 
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Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap: si algú té problemes amb el català es canvia al castellà i ja està Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

No tiene Cap 

No tiene Cap 

No tiene Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

Cap Cap 

No tiene Cap 

No tiene Cap 

Cap Cap 

No en té Cap 

Ninguno Cap 

No tiene Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

No en té cap Cap 

No en té Cap 

No tiene Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 
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Cap Cap 

Cap Cap 

Ninguno Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Cap Cap 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

No se me ocurre nada Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 

Ns/nc Ns/nc 
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ANNEX 3 – Llengua en què s’ha 
respost el qüestionari
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Llengua utilitzada durant l’entrevista per part de l’entrevistat/da 

 En català En castellà 

Comença en 

català i passa 

a castellà 

Comença en 

castellà i 

passa a català

BASE 

Àmbit Metropolità 58,3% 39,6% 1,6% 0,5% 381 

Comarques Centrals 95,5% 4,5% 0,0% 0,0% 22 

Comarques Gironines 78,2% 16,4% 0,0% 5,5% 55 

Camp de Tarragona 46,2% 53,8% 0,0% 0,0% 52 

Terres de l’Ebre 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10 

Àmbit de Ponent 72,0% 28,0% 0,0% 0,0% 25 

Alt Pirineu i Aran 80,0% 0,0% 0,0% 20,0% 5 

Més de 500.000 hab. 50,2% 47,3% 2,4% 0,0% 207 

De 75.001 a 500.000 hab. 62,2% 35,5% 0,0% 2,3% 172 

De 35.000 a 75.000 hab. 74,3% 23,9% 0,9% 0,9% 109 

Menys de 35.000 hab. 79,0% 19,4% 0,0% 1,6% 62 

Àmbit Civil 58,6% 40,0% 0,0% 1,4% 140 

Àmbit Penal 56,1% 39,8% 2,9% 1,2% 171 

Àmbit Contenciós Adm. 53,6% 42,9% 0,0% 3,6% 28 

Àmbit Laboral 54,5% 45,5% 0,0% 0,0% 55 

Àmbit Mixt 75,6% 23,1% 0,6% 0,6% 156 

TOTAL 62,0% 35,8% 1,1% 1,1% 550 

 


