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ARGUMENTS ACORD DESPLEGAMENT 6.4  

1) Arguments Jurídics: 

a) Estatut d autonomia de Catalunya: 

 

L article 6 proclama que el català és la llengua pròpia de Catalunya, i com a tal, 

és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i és també 

la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en 

l'ensenyament, com també que els idiomes català i castellà són oficials a 

Catalunya. L article 35.1 de l Estatut d autonomia reitera que el català s ha 

d utilitzar normalment com a llengua vehicular i d aprenentatge en 

l ensenyament universitari. 

 

L article 50.2 estableix que el Govern, les universitats i les institucions 

d'ensenyament superior, en l'àmbit de les competències respectives, han 

d'adoptar les mesures pertinents per a garantir l'ús del català en tots els àmbits 

de les activitats docents, no docents i de recerca. 

 

L article 35.5 declara que el professorat i l alumnat dels centres universitaris 

tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que 

elegeixin. D aquest dret  se n pot desprèn que cal garantir en l àmbit 

universitari els drets lingüístics dels estudiants a utilitzar les dues llengües 

oficials. Un professor que no conegui la llengua catalana no pot garantir els 

drets lingüístics dels estudiants.   

b) Legislació de Catalunya: 

 

L article 24.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l article 

6.4 de la Llei 1/2003, preveuen l'obligació que té el professorat universitari de 

conèixer suficientment les dues llengües oficials a Catalunya que el faci apte per 
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exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball. Les universitats de 

Catalunya, d acord amb els seus estatuts, tenen com a llengua pròpia i d ús 

institucional el català. 

 
L article 24.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l article 

6.4 de la Llei 1/2003, fan corresponsables al Govern i a les universitats de 

garantir la capacitació lingüística del professorat. A més, l article 6.4 de la LUC 

estableix que el Govern, d acord amb la normativa vigent i mitjançant el Consell 

Interuniversitari de Catalunya, ha de garantir que en els processos de selecció i 

d accés es concreti el dit coneixement suficient del català. 

 

La legislació catalana estableix com a principi general que els treballadors de les 

institucions públiques de Catalunya han de tenir un coneixement adequat i 

suficient de les dues llengües oficials. A més, el legislador estatal, a través de 

l article 54.11 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut Bàsic de l Empleat 

Públic, ratifica el principi que els empleats públics han de garantir l atenció als 

ciutadans en la llengua sol·licitada sempre que sigui oficial en el territori, i 

reconeix les competències de la Generalitat per a seleccionar els empleats 

públics amb la deguda capacitació lingüística (article 56.2 de la Llei 7/2007, de 

12 d abril, de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic). L Estatut d Autonomia (art. 

172.2.e) reforça les competències de la Generalitat en matèria de règim del 

professorat universitari i estableix que la Generalitat té competència exclusiva 

sobre la llengua pròpia (l article 143.1).    

2) Arguments de Política Universitària:  

a) Quan es va fer la LUC l any 2003, les Universitats van demanar la redacció de 

l article 6.4 per tal que fos el Parlament i, posteriorment, el govern qui garantís 

el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot el professorat, ja 

que la Llei de Política Lingüística ho deixava en mans de les Universitats.  
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b) El 10 de febrer del 2005 el grup parlamentari d ERC va presentar una moció 

parlamentària on instava al Govern a aprovar en el termini de tres mesos la 

normativa de desplegament de l article 6.4, i, a més, exigint que aquesta 

normativa regulés el sistema d acreditació, les categories de professorat 

afectades i el grau de coneixement lingüístic requerit. Aquesta moció va ser 

aprovada per tots els grups parlamentaris (inclòs el PP).  

c) Posteriorment, en el marc de la Comissió de Política Lingüística del CIC es va 

treballar i aprovar un esborrany d avantprojecte de decret que, el juny del 

2005, va ser aprovat en sessió plenària de la Junta del CIC. Per tant, els rectors 

ja es van pronunciar favorables a un document molt més vinculant per les 

universitats que l actual.  

d) El programa de govern d ERC (novembre de 2006) fixava el compromís de 

desplegar l article 6.4 de la LUC. D altra banda, CiU i ICV-EUiA, també es 

mostrar favorables a desplegar aquest article en el document de compromisos 

lingüístics presentats per la Plataforma per la Llengua abans de les eleccions de 

l 1 de novembre de 2006.  

e) Hi ha algunes universitats que han previst en els seus estatuts l exigència de 

capacitació lingüística del professorat (UB, UAB, UdG) i ja l han aplicada en 

algunes convocatòries (UdG, UB). En el cas de la UB, des del 2004 ja s exigeix a 

tot el nou professorat contractat i des del 2006 al funcionari.   

f) La proposta d acord que ara es presenta pretén establir aquest marc general 

però també dóna un règim de flexibilitat suficient en relació a dues polítiques 

estratègiques de contractació de professorat. En primer lloc, el punt 2.4 permet 

que els rectors o rectores puguin contractar professorat estranger (o que no 

tingui l acreditació requerida) per desenvolupar tasques acadèmiques 

específiques vinculades a la recerca o a la docència en terceres llengües. En 

segon lloc, per al professorat contractat temporal (com ara professors 
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associats) es preveu la possibilitat d un període transitori d una any per a poder 

acreditar el coneixement del català (punt 2.5). En tercer lloc, queden 

exceptuats del requisit el professorat visitant, emèrit i d altres que desenvolupin 

una activitat acadèmica honorària. S introdueixen mesures de flexibilitat per 

garantir que l acord no freni l excel·lència i la internacionalització de 

l ensenyament universitari.   

g) El nivell demanat és el de suficiència que es demana a gairebé tots els llocs de 

treball de les Administracions catalanes (sobretot, de categories de titulació 

similars i molt més baixes). És el nivell que avui s adquireix a Catalunya un cop 

s ha cursat el quart curs d Educació Secundària. Les proves que les universitats 

catalanes fan per aconseguir el nivell esmentat (totes elles homologades per la 

Generalitat de Catalunya) són adequades a les necessitats de les tasques 

acadèmiques del professorat i tenen un percentatge d èxit que supera el 90% 

(estrangers inclosos, després d haver assistir als cursos de formació que fan les 

universitats).  

h) Els estudiants constantment reclamen que es garanteixin els seus drets 

lingüístics i que el professorat estigui capacitat lingüísticament. Recentment, un 

sindicat d estudiants (Estudiants en Acció) s han adreçat al síndic de greuges de 

la Generalitat de Catalunya per demanar el desplegament de l article 6.4 de la 

LUC.  

i) Finalment, es tracta d un acord que dóna una primera resposta garantista, 

operativa i flexible.   
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