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ELS TRACTAMENTS PROTOCOL·LARIS 
 

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que la llei atribueix a una persona per 

la seva autoritat, càrrec o categoria (Excel·lentíssim Senyor, Il·lustríssima Senyora, etc.). 

En el llenguatge administratiu i jurídic, els tractaments s'han mantingut moltes vegades 

d'una manera abusiva i més per inèrcia que no pas per necessitat. 

 

Les característiques del llenguatge administratiu i jurídic modern són la concisió, la 

claredat i el to democràtic; això fa que totes les administracions actuals tendeixin a 

suprimir els tractaments de la documentació administrativa quotidiana i els reservin per als 

documents solemnes o de tipus protocol·lari (per exemple la invitació i el saluda). 

 

En els documents jurídics convé suprimir-los sistemàticament en el cos dels documents, 

però podem mantenir-los en les dades del destinatari, per exemple al peu d’un ofici. 

 

Il·lustríssim Senyor Degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona 

 

Per tal d’evitar el tractament de Sa Senyoria dins del text, el podem substituir pel càrrec a 

què fa referència (el/la jutge/essa, el/la magistrat/ada, el/la magistrat/ada jutge/essa). 

 

✘  En dono compte a S. S. 

✔ En dono compte al jutge. 

 

Les inicials dels tractaments protocol·laris s’escriuen amb majúscules, tant si utilitzem la 

forma sencera com l’abreujada. 

 

Il·lm. Sr. Degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona 
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Pel que fa al tractament de senyor/a, que és un tractament genèric, no pas protocol·lari, 

s’escriu amb minúscula i sense abreujar si l’utilitzem dins del text. La forma abreujada, 

però, s’escriu sempre amb majúscula inicial (Sr./Sra.). Ara bé, com hem vist, quan aquest 

tractament forma part d’un tractament protocol·lari s’escriu sempre amb majúscula, tant 

la forma sencera com l’abreujada. 

 

La senyora Palau ha declarat davant del jutge. 

Il·lustre Senyora Jutgessa 

Il·ltre. Sr. Jutge 

 

Cal rebutjar en qualsevol context les formes en i na, com també els castellanismes don i 

doña (podem eliminar-los o bé substituir-los per la forma genèrica senyor/senyora). 

 

✘  En Pau Vila Martí, magistrat jutge, he vist les actuacions. 

✔ Pau Vila Martí, magistrat jutge, he vist les actuacions. 

 

Tot seguit trobareu una llista dels tractaments protocol·laris més usuals en la 

documentació judicial. 
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TRACTAMENT CÀRREC 

Excel·lentíssim/a Senyor/a  

(Excm. Sr. / Excma. Sra.) 

alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona 

degà/ana del Col·legi d'Advocats de Barcelona 

degà/ana del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya 

fiscal superior de tribunal superior de justícia 

fiscal general de l'Estat 

magistrat/ada de sala del Tribunal Constitucional 

magistrat/ada del Tribunal Constitucional 

magistrat/ada del Tribunal Suprem 

president/a de l'Audiència Nacional 

president/a de sala del Tribunal Constitucional 

president/a de sala del Tribunal Suprem 

president/a del Consell de Col·legis de Procuradors de 

Catalunya  

president/a del Consell General del Poder Judicial 

president/a del Tribunal Constitucional 

president/a de tribunal superior de justícia 

president/a del Tribunal Suprem  

vicepresident/a del Consell General del Poder Judicial  

vicepresident/a del Tribunal Constitucional 

vocal del Consell General del Poder Judicial  

Il·lustríssim/a Senyor/a 

(Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.) 

(lm. Sr. / lma. Sra.)  

 

advocat/ada de l'Estat  

alcalde/essa (llevat del cas de Barcelona) 

cap provincial de Trànsit 

cap superior de policia 

comissari/ària de policia 

degà/ana de col·legi d'advocats (llevat del cas de Barcelona) 

degà/ana del Col·legi de Procuradors de Barcelona 
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TRACTAMENT CÀRREC 

 degà/ana president/a del Col·legi de Notaris de Barcelona 

fiscal 

fiscal del Tribunal Suprem  

fiscal en cap d'audiència provincial 

jutge/essa degà/ana dels jutjats de Barcelona 

magistrat/ada d'audiència provincial 

magistrat/ada de tribunal superior de justícia 

magistrat/ada jutge/essa 

president/a d'audiència provincial  

president/a d’assemblea territorial de registradors de la 

propietat i mercantils 

regidor/a de l’Ajuntament de Barcelona 

secretari/ària de govern de tribunal superior de justícia 

secretari/ària de la Sala de Govern del Tribunal Suprem 

Il·lustre Senyor/a 

(Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.) 

(I. Sr. / I. Sra.) 

degà/ana de col·legi de procuradors (llevat del cas de 

Barcelona) 

jutge/essa  

notari/ària 

lletrat/ada de l’Administració de justícia 

 


