
   

 

 

ACORD PER SUPERAR LA JUDICIALITZACIÓ I REFORÇAR LES GARANTIES 

 

El Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya s’han compromès a avançar 

en el diàleg i la negociació tot superant i posant fi a la dinàmica i els efectes de la 

judicialització dels darrers anys, que ha contribuït a accentuar el conflicte polític, ha afectat 

les relacions polítiques i institucionals i ha polaritzat els posicionaments polítics i socials.  

Superar la judicialització ha de garantir un procés de diàleg i negociació equilibrat i amb 

garanties, rebutjant la criminalització dels projectes polítics democràtics; cal reforçar 

l’aposta per solucions polítiques, sempre en el marc de la seguretat jurídica i de l’atenció a 

les demandes democràtiques avalades per una majoria social àmplia i transversal segons 

els principis i l’ordenament democràtic i s’ha de concretar en mesures que suposin un avenç 

que millori la situació de partida i contribueixin a resoldre el conflicte polític.  

El Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya reconeixen les dificultats 

per acordar la via òptima per fer efectiva la desjudicialització. Alhora, mostren la necessitat 

i la voluntat d’avançar en aquest àmbit mitjançant l’impuls i el compromís polític d’ambdues 

parts que reforcin l’aposta pel diàleg i la negociació com a via per a la resolució del conflicte 

polític i l’aprofundiment de la democràcia.  

Amb aquest fi, totes dues parts acorden els següents principis per avançar en la superació 

de la judicialització de la vida política i institucional:  

1. El reforç dels drets fonamentals, tot assegurant que les institucions públiques 

preserven l’interès general i adopten les màximes garanties, especialment quan la 

seva actuació pugui tenir un efecte sobre els drets i les llibertats o el patrimoni 

personal.  

2. El compromís polític i institucional amb la seguretat jurídica, l’ordenament i els 

principis democràtics. La millora de les institucions i dels seus procediments 

comporta el compromís de les parts de conduir l’activitat política i institucional 

d’acord amb les institucions i els procediments democràtics, incloent-ne també 

l’eventual millora sobre la base dels procediments de reforma establerts amb 

l’objectiu de facilitar la superació de la judicialització i la resolució del conflicte 

polític.  

3. L’aposta per avenços graduals i concrets sobre la base d’acords públics que siguin 

representatius d’una majoria àmplia i transversal en l’àmbit social i parlamentari. 

Aquests avenços s’han de concretar en reformes legislatives, normatives, 

reglamentàries o de qualsevol altra índole per superar la judicialització i els seus 



   

 

efectes, prenent, a més, com a referència, els millors estàndards i recomanacions 

europeus i internacionals.  

Quan s’assoleixin aquests acords que requeriran alguna modificació legislativa concreta per 

materialitzar-los, els grups parlamentaris de referència a les Corts Generals de les 

delegacions de la Mesa de Diàleg s’encarregaran d’impulsar-la parlamentàriament. Totes 

dues parts manifesten la voluntat que aquestes modificacions legislatives s’aprovin, si 

escau, abans que finalitzi el proper període de sessions.  

 

Madrid, 27 de juliol de 2022. 

 


