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ELS TRACTAMENTS PERSONALS 

 

El tractament personal per a l'emissor (jutge, lletrat de l’Administració de justícia, advocat, 

procurador, etc., segons el document de què es tracti) i per al receptor (les parts, el jutge, 

els organismes relacionats amb el procés, etc.) que cal utilitzar és el següent:  

 

� El redactor 
 

El llenguatge judicial té una forta tendència a utilitzar formes impersonals, és a dir, a 

expressar accions sense atribuir-les a una persona determinada. Cal evitar les 

construccions amb el pronom es per encobrir la primera persona (especialment en les 

resolucions). 

 

✘  S’imposen les costes d’aquesta alçada a la part apel�lant. 

✔ Imposo les costes d’aquesta alçada a la part apel�lant. (Subjecte singular en els casos de 

jutjats unipersonals.) 

 

✘  S’estima parcialment el recurs d’apel�lació interposat. 

✔ Estimem parcialment el recurs d’apel�lació interposat. (Subjecte plural en cas que es tracti 

d’un tribunal.) 

 

� El destinatari 

 

En el llenguatge administratiu i jurídic, el tractament de vós és el més recomanable per 

adreçar-se al destinatari d’un escrit, tant si és un ciutadà com si és una altra persona al 

servei de l’Administració de justícia o d’altres entitats públiques o privades. Els pronoms i 

les formes verbals que hi corresponen són els mateixos que utilitzaríem per adreçar-nos a 

vosaltres. 
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✘  Li notifico la resolució anterior. 
✔ Us notifico la resolució anterior. 
 

✘  La cito perquè comparegui en aquest Jutjat. 

✔ Us cito perquè comparegueu en aquest Jutjat. 

 

� Les ordres 

 

La documentació judicial es caracteritza pel gran nombre d’ordres que conté. Per 

expressar-les el castellà acostuma a unir el pronom se al verb: requiérase, ofíciese, 

únanse, etc. En aquest cas, en català s’utilitzen les formes imperatives corresponents a 

vosaltres.  

 

Únase un testimonio de la presente resolución al rollo. 

✘  Uneixi’s al rotlle un testimoniatge d’aquesta resolució. 

✔ Uniu al rotlle un testimoniatge d’aquesta resolució. 

 

Devuélvanse los autos al Juzgado Decano. 

✘  Retornin-se les actuacions al Jutjat Degà. 
✔ Retorneu les actuacions al Jutjat Degà. 

 


