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MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE DEMARCACIÓ JUDICIAL 
FORMULADA PEL CGPJ 

El dia 3 de maig el ple del “Consejo General del Poder Judicial” (CGPJ) va aprovar un document 

de bases per a una nova demarcació judicial que planteja, pel que fa a Catalunya, que el 

nombre de partits judicials passi dels actuals 49 a 27. Aquest estudi s’ha enviat  a les sales de 

govern dels Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi facin els comentaris i observacions que 

considerin oportuns. L’estudi proposa augmentar l’àrea dels partits judicials, quan sigui 

necessari, perquè incloguin almenys 100.000 habitants,  i proposa el  criteri que no s’hi trigui 

més d’una hora per arribar des dels municipis que en formen part al cap de partit. 

La proposta del CGPJ, que ignora l’impacte real que té l’existència del partit judicial per a cada 

territori i la mateixa tradició històrica en què sovint es fonamenta, ha generat alarma i 

preocupació en diverses poblacions i comarques senceres del país, que veuen qüestionat el 

manteniment dels partits judicials que hi tenen seu,  

Tanmateix el CGPJ no té competències per establir ni per proposar canvis en la demarcació 

judicial. D’acord amb l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i l’article 35.2 

del a Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), la proposta sobre demarcació i planta judicial 

correspon, pel que fa al nostre país, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i la seva 

aprovació s’ha de portar a efecte mitjançant una llei de les Corts Generals de l’estat. A més la 

determinació de la capital de cada partit judicial s’ha de fer per llei del Parlament de Catalunya 

( art. 107.3 EAC, art. 35.6 LOPJ).  En definitiva, la proposta de l’òrgan de govern del poder 

judicial no té cap validesa jurídica ni cap efecte pràctic, i no pot servir de base per a cap futura 

reforma de la demarcació judicial.  

En el moment present el Ministeri de Justícia ha iniciat una revisió de la normativa de 

l’organització judicial que pot comportar canvis importants. Una de les modificacions que s’ha 

plantejat és la de la  planta i demarcació judicial que, pel que fa a Catalunya, s’haurà de portar 

a terme a partir de la proposta que formuli la Generalitat. En aquest sentit és imprescindible 

que el Govern de Catalunya basi la seva proposta en un ample acord amb els governs locals, 

que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica, demogràfica, econòmica i 

social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi únicament en el nombre 

d’habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.      
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Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Afirmar que el document “Bases para una nueva demarcación judicial”, aprovat pel  

“Consejo General del Poder Judicial” el dia 3 de maig, no té cap validesa jurídica, atès que 

aquest òrgan no és competent en la matèria, i  no pot servir de referència per a cap futura 

reforma de la demarcació judicial. 

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a desestimar l’esmentat document aprovat pel CGPJ, atesa 

la incompetència d’aquest òrgan, i a cenyir-se, si s’escau, a la proposta que formuli la 

Generalitat de Catalunya sobre la demarcació judicial de Catalunya.  

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat perquè, si s’escau procedir a una reforma de la 

demarcació judicial de Catalunya, formuli, en exercici de les seves competències,  una 

proposta consensuada amb els governs locals del país, que tingui en compte les necessitats a 

satisfer, la realitat geogràfica, demogràfica, econòmica i social de cada partit judicial i la seva 

tradició històrica, i no es basi únicament en el nombre d’habitants i les distàncies respecte de 

les seus judicials.      

QUART.- Fer arribar aquests acords  a la consellera de Justícia, a tots els Grups parlamentaris 

del Parlament de Catalunya i al Ministre de Justícia. 

 


