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Espanya: un cas excepcional

Dades oficials català:

9.118.882 el parlen

11.011.168 l entenen

13.716.059 viuen allí
on és oficial

Barcelona

Palma

Perpinyà

València

Aquestes dades es basen en 
estimacions fetes a partir de 
les dades de les enquestes 
sobre usos i coneixements 

lingüístics realitzades als 
territoris de parla catalana 

durant els anys 2003 i 2004. 
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A la Unió Europea, el català és la 9a  
llengua segons població on està
reconeguda. Entre les 23 llengües 
oficials de la UE, el català seria la 14a 
pel que fa al nombre absolut de 
parlants, per sobre de llengües com el 
búlgar, el maltès, l estonià, el letó, el 
lituà, el finès, el danès, l irlandès, 
l eslovè o l eslovac i molt semblant al 
grec, el portuguès, el txec o el suec.

El català no és llengua oficial de 
l Estat espanyol ni llengua oficial de la 
Unió Europea. Té només un 
reconeixement oficial parcial en 
alguns territoris del domini lingüístic.
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Presentem alguns exemples d aquesta situació
anòmala pel que fa a dos aspectes:

Pràctica lingüística

Legislació

Presència de les llengües pròpies en webs 
oficials de països multilingües.

Tractament oficial de les llengües en els
països de la Unió Europea i de l Espai
Schengen

500 disposicions impositives del castellà a 
casa nostra
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Presència de les llengües 
pròpies en webs oficials de 
països multilingües. 

Comparació dels casos 
espanyol, suís, finès, belga i 
canadenc.
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Castellà i 
català

Castellà, 
català i gallec

Castellà i 
català

Castellà, català i 
gallec

Espanya

Anglès i 
francès

Anglès i francèsAnglès i 
francès

Anglès i francèsCanadà

AlemanyAlemany i 
francès

Alemany i 
francès

Alemany, francès 
i italià

Suïssa

finèsfinèsfinèsFinès i suecFinlàndia

NeerlandèsNeerlandès i 
francès

Neerlandès i 
francès

Neerlandès i 
francès

Bèlgica

Llengües 
pròpies de més 
de 5 milions de 
parlants del 
país

Llengües 
pròpies de més 
d un milió de 
parlants del 
país

Llengües 
pròpies de 
més del 10% 
de la 
població del 
país

Llengües pròpies 
de més del 5% 
de la població del 
país

Països

Llengües pròpies de cada país seleccionat
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Idiomes al web del cap d estat (presidència o casa 
reial)

Castellà i anglèsCastellàCastellàEspanya

Anglès i francèsAnglès i francèsA escollir entre 
anglès i francès

Canadà

Alemany, francès, italià, 
retoromànic i anglès

Alemany, francès, italià, 
retoromànic i anglès

AlemanySuïssa

finès, suec i anglèsfinès, suec i anglèsfinèsFinlàndia

Neerlandès, francès, 
alemany i anglès

Neerlandès i francèsA escollir entre 
neerlandès, francès, 
alemany i anglès

Bèlgica

Llengües amb opció
completa i/o parcial al 
web

Llengües amb l opció
completa al web (o 
gairebé completa)

Llengües per defecte 
a la pàgina inicial

Països
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Comparativa per països en funció del tractament de les llengües pròpies al web del cap 
d estat (o si s escau presidència o casa reial)

NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les llengües 
amb més de 5 milions de 
parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les llengües 
amb més d un milió de 
parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les llengües 
amb més d un 10% de 
parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les llengües 
amb més d un 5% de 
parlants

EspanyaCanadàSuïssaFinlàndiaBèlgica
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Idiomes al 
web del 
govern

Castellà i anglès 
(presència 
testimonial en 
català, basc i gallec 
però barrejant-hi el 
castellà)

CastellàCastellàEspanya

Anglès i francèsAnglès i francèsA escollir anglès i 
francès

Canadà

Alemany, francès, 
italià, retoromànic i 
anglès

Alemany, francès, 
italià, retoromànic i 
anglès

AlemanySuïssa

Anglès, finès i suec.
Hi ha tres pàgines 
diferents i 
posteriorment es pot 
accedir a qualsevol 
altra llengua des de 
qualsevol de les 
pàgines

Anglès, finès i 
suec.
Hi ha tres pàgines 
diferents i 
posteriorment es 
pot accedir a 
qualsevol altra 
llengua des de 
qualsevol de les 
pàgines

Anglès, finès i 
suec.
Hi ha tres pàgines 
diferents i 
posteriorment es 
pot accedir a 
qualsevol altra 
llengua des de 
qualsevol de les 
pàgines

Finlàndia

Neerlandès, francès, 
alemany i anglès

Neerlandès, 
francès i alemany

Neerlandès, 
francès i alemany

Bèlgica

Llengües amb opció
completa i/o parcial 
al web

Llengües amb 
l opció completa al 
web (o gairebé)

Llengües per 
defecte a la pàgina 
web principal

Països



Espanya: un cas excepcional

Idiomes al 
web del 
govern

NoSíSíSíSíEmpra al web de 
manera completa totes 
les llengües amb més 
de 5 milions de parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de 
manera completa totes 
les llengües amb més 
d un milió de parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de 
manera completa totes 
les llengües amb més 
d un 10% de parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de 
manera completa totes 
les llengües amb més 
d un 5% de parlants

EspanyaCanadàSuïssaFinlàndiaBèlgica
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Idiomes al web del parlament

Castellà i anglès 
(aquest darrer força 
testimonial)

CastellàCastellàEspanya

Anglès i francèsAnglès i francèsA escollir entre anglès i 
francès

Canadà

Alemany, francès, 
italià i anglès

Alemany, francès, 
italià i anglès

AlemanySuïssa

Finès, suec, anglès i 
francès

Finès i suecFinèsFinlàndia

Neerlandès i francèsNeerlandès i francèsNeerlandès i francès (tot i 
que hi ha dos webs 
diferents mai no hi ha un 
idioma per defecte).

Bèlgica

Llengües amb opció
completa i/o parcial al 
web

Llengües amb l opció
completa al web (o 
gairebé completa)

Llengües per defecte a la 
pàgina web principal

Països



Espanya: un cas excepcional

Idiomes als webs de l exèrcit (exèrcit o bé exèrcits de 
terra, mar i aire)

Castellà en totes, anglès al 
web de l armada i exèrcit de 
terra i francès en la de 
l armada 

Castellà i anglès al 
web de l exèrcit de 
terra 

CastellàEspanya

Anglès i francèsAnglès i francèsAnglès i francèsCanadà

Alemany, francès, italià i 
anglès

Alemany, francès, 
italià i anglès

AlemanySuïssa

Finès, suec i anglèsFinès i suecFinèsFinlàndia

Neerlandès i francèsNeerlandès i francèsNeerlandès i francès Bèlgica

Llengües amb opció
completa i/o parcial al web

Llengües amb l opció
completa al web (o 
gairebé completa)

Llengües per defecte 
a la pàgina web 
principal

Països
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NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les 
llengües amb més de 5 
milions de parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les 
llengües amb més d un 
milió de parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les 
llengües amb més d un 
10% de parlants

NoSíSíSíSíEmpra al web de manera 
completa totes les 
llengües amb més d un 
5% de parlants

EspanyaCanadàSuïssaFinlàndiaBèlgica

Idiomes als webs de l exèrcit (exèrcit o bé exèrcits de 
terra, mar i aire)
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Idiomes al web del tribunal constitucional o 
equivalents

Castellà, anglès i 
francès

CastellàCastellàEspanya

Anglès i francèsAnglès i francèsAnglès i francèsCanadà

Alemany, francès, 
italià i anglès

Alemany, francès, 
italià i anglès

AlemanySuïssa

Finès, suec, sami i 
anglès

Finès i suecFinèsFinlàndia

Neerlandès, francès, 
alemany i anglès

Neerlandès i francèsA triar entre neerlandès,  
francès, alemany i anglès 

Bèlgica

Llengües amb opció
completa i/o parcial al 
web

Llengües amb l opció
completa al web (o 
gairebé completa)

Llengües per defecte a la 
pàgina web principal

Països
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Constitució de Kosovo

Article 5

Llengües

1) Les llengües oficials de la república de 
Kosovo són l'albanès i el serbi.

2) El turc, el bosni i el zíngar tenen 
l'estatut de llengües oficials al nivell 
municipal o són ús oficial a tots els 
nivells tal que és previst conforme a la 
llei. 

Constitució de Kosovo

Article 5

Llengües

1) Les llengües oficials de la república de 
Kosovo són l'albanès i el serbi.

2) El turc, el bosni i el zíngar tenen 
l'estatut de llengües oficials al nivell 
municipal o són ús oficial a tots els 
nivells tal que és previst conforme a la 
llei. 

Constitució de Canadà

Article 16

El francès i l'anglès són les llengües 
oficials del Canadà; tenen un estatut i drets 
i privilegis iguals quant al seu ús en les 
institucions del parlament i del govern del 
Canadà. 

Constitució de Canadà

Article 16

El francès i l'anglès són les llengües 
oficials del Canadà; tenen un estatut i drets 
i privilegis iguals quant al seu ús en les 
institucions del parlament i del govern del 
Canadà. 

Constitució d Irlanda

Article 8 

1) L'irlandès en tant que llengua nacional 
primera llengua oficial.

2) L'anglès és reconegut com a segona llengua 
oficial.

Constitució d Irlanda

Article 8 

1) L'irlandès en tant que llengua nacional 
primera llengua oficial.

2) L'anglès és reconegut com a segona llengua 
oficial.

Tractament oficial de les 
llengües en els països de la 
Unió Europea i de l espai
Schengen 
Comparativa en el reconeixement de 
l oficialitat de les llengües en relació a 
les llengües pròpies més parlades de 
cada país.

Constitució de Finlàndia 
Article 17: Les llengües nacionals de 

Finlàndia són el finès i el suec.

Constitució de Finlàndia 
Article 17: Les llengües nacionals de 

Finlàndia són el finès i el suec.
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Constitució de Bèlgica
Article 4: Bèlgica comprèn quatre regions

lingüístiques: la regió de llengua francesa, la 

regió de llengua neerlandesa, la regió bilingüe

de Brussel·les-Capital i la regió de llengua

alemanya

Constitució de Bèlgica
Article 4: Bèlgica comprèn quatre regions

lingüístiques: la regió de llengua francesa, la 

regió de llengua neerlandesa, la regió bilingüe

de Brussel·les-Capital i la regió de llengua

alemanya
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Constitució de Sudàfrica

Article 6: Les lle
ngües oficials de la República són el 

sepedi, el sotho, 
el tswana, el swat

i, el venda, el ts
onga, 

l'afrikaans, l'ang
lès, el ndébélé, e

l xhosa i el zulu.

Constitució de Sudàfrica

Article 6: Les lle
ngües oficials de la República són el 

sepedi, el sotho, 
el tswana, el swat

i, el venda, el ts
onga, 

l'afrikaans, l'ang
lès, el ndébélé, e

l xhosa i el zulu.
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Reconeixement o no de l oficialitat com a llengua d estat de 
les llengües pròpies de cada país més parlades

síFrancèsnoFrancès i 
occità

síFrancèssíFrancèsFrancès
França

síFinèssíFinèssíFinèssíFinès i 
suec

Finès i suec
Finlàndia

--síEstoniàsíEstoniàsíEstoniàEstoniàEstònia

noCastellà i 
català

noCastellà,
català i 
gallec

noCastellà i 
català

noCastellà,
català i 
gallec

Castellà
Espanya

--síEslovèsíEslovèsíEslovèEslovèEslovènia

--síEslovacsíEslovacNoEslovac i  
hongarès

Eslovac
Eslovàquia

síDanèssíDanèssíDanèssíDanès DanèsDinamarca

síBúlgarsiBúlgarsíBúlgarsíBúlgarBúlgarBulgària

síNeerlandèssíNeerlandès 
i francès

síNeerlandès i 
francès

síNeerlandès 
i francès

Neerlandès, 
francès i 
alemany

Bèlgica

síAlemanysíAlemanysíAlemanysíAlemanyAlemanyÀustria

síAlemanysíAlemanysíAlemanysíAlemanyAlemanyAlemanya 

Són 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengües

Llengües pròpies 
habituals de més de 
5 milions de parlants

Llengües pròpies 
habituals de més d 1 
milió de parlants

Llengües pròpies 
habituals de més del 
10% de la població

Llengües pròpies 
habituals de més del 
5% de la població

Llengües 
oficials del 
país

Països
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----síMaltèssíMaltèsMaltès i 
anglès

Malta

----síLuxem-
burguès

síLuxem-
burguès

Luxem-
burguès, 
alemany i 
francès

Luxemburg

----síAlemanysíAlemanyAlemanyLiechtenstein

--síLituàsíLituàsíLituàLituàLituània

--síLetósíLetósíLetóLetóLetònia

síItaliànoItalià i 
sard 

síItaliàsíItaliàItalià
Itàlia

----SíIslandèssíIslandèsIslandèsIslàndia

--síAnglèssíAnglèssíAnglèsIrlandès i 
anglès

República 
d'Irlanda

síHongarèssíHongarèssíHongarèssíHongarèsHongarèsHongria

síGrecsíGrecsíGrecsíGrecGrecGrècia

Són 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengüesSón totes 
oficials?

llengües

Llengües pròpies 
habituals de més de 
5 milions de parlants

Llengües pròpies 
habituals de més 
d 1 milió de parlants

Llengües pròpies 
habituals de més del 
10% de la població

Llengües pròpies 
habituals de més del 
5% de la població

Llengües 
oficials del 
país

Països

Reconeixement o no de l oficialitat com a llengua d estat de 
les llengües pròpies de cada país més parlades
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----síGrecsíGrec Grec i turcXipre (sud)

síTxecsíTxecsíTxecsíTxecTxecRepública 
Txeca

--síAlemany i 
francès

síAlemany i 
francès

síAlemany, 
francès i 
italià

Alemany, 
francès, italià i 
romanx

Suïssa

síSuecsíSuecsíSuecsíSuecSuecSuècia

síRomanèsnoRomanès i 
hongarès

síRomanèsnoRomanès i 
hongarès

Romanès
Romania

síAnglèssíAnglèssíAnglèssíAnglèsAnglèsRegne Unit 
de la Gran 
Bretanya

síPortuguèssíPortuguèssíPortuguèssíPortuguèsPortuguèsPortugal

síPolonèssíPolonèssíPolonèssíPolonèsPolonèsPolònia

síNeerlan-
dès

síNeerlandèssíNeerlandèssíNeerlandèsNeerlandèsPaïsos 
Baixos

--síNoruecsíNoruecsíNoruecNoruec 
(Bokmal i 
Nynorsk)

Noruega

Són 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengüesSón 
totes 
oficials?

llengües

Llengües pròpies 
habituals de més de 
5 milions de 
parlants

Llengües pròpies 
habituals de més d 1 
milió de parlants

Llengües pròpies 
habituals de més del 
10% de la població

Llengües pròpies 
habituals de més del 
5% de la població

Llengües 
oficials del 
país

Països
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Classificació de països segons la consideració
oficial de les llengües pròpies en funció del 

nombre de parlants

Espanya

Països que ni tan sols consideren oficials de l estat totes les llengües pròpies habituals 
parlades per més d un 10 % de la població

Eslovàquia i Romania

Països que consideren oficials de l estat només les llengües pròpies habituals parlades 
per més d un 10 % de la població

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, 
Hongria, República d'Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 
Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, 
Suècia, Suïssa, República Txeca i Xipre (sud) 

Països que consideren oficials de l estat totes les llengües pròpies habituals parlades per 
més d un 5% de la població
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Classificació de països amb llengües amb més de 
5 milions segons la consideració oficial de les 

llengües pròpies en funció del nombre de 
parlants.

Espanya

Països que, tenint llengües pròpies de més de 5 milions de parlants, no les consideren 
totes oficials de l estat. 

França, Itàlia i Romania

Països que, tenint llengües pròpies de més d 1 milions de parlants, no les consideren 
totes oficials de l estat.

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, Grècia, Hongria, Països 
Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Suècia i 
República Txeca

Països que consideren oficials de l estat totes les llengües pròpies habituals parlades per 
més d 1 milió de parlants
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disposicions impositives 
del castellà a casa nostra
500 exemples de normatives, 
reglaments i disposicions 
vigents que obliguen o 
estableixen de manera 
impositiva el castellà en les 
activitats i relacions amb 
l administració als ciutadans i 
empreses del domini lingüístic 
català dins de l Estat espanyol a 
desembre del 2009
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Espanya és un cas atípic, amb llengües amb 
tants milions de parlants com el català, que 

ha mantingut en la Constitució només els 
privilegis d una comunitat lingüística, en 

aquest cas la castellana, respecte a les 
altres, un cop assolida la democràcia.

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DEL 27 DE 
DESEMBRE DEL 1978.

Hem fet una selecció de 500 disposicions, normatives i 
reglaments que imposen el castellà i en fan un tracte de 

favor respecte a les altres llengües en contra de la 
pluralitat lingüística de l Estat. Les 500, totes són 

explícites, o bé han tingut una interpretació àmpliament 
difosa als mitjans de comunicació, però a la pràctica hi 

ha moltíssimes altres lleis que, atès el caràcter singular i 
únic de l oficialitat lingüística per la Constitució, l Estat les 

aplica com a impositives del castellà.

Castellà única 
llengua oficial de 
l Estat
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De les 500 n hi ha per exemple 54 seleccionades que de 
manera clara obliguen el coneixement del castellà, i 

únicament del castellà, com a requisit per accedir o 
desenvolupar feines, tasques o altres activitats. En 
algunes, s especifica a més que les altres llengües 
oficials en cap cas no podran ser també requisits i 
s estableix un màxim de puntuació de mèrits per si 

alguna administració les vol comptabilitzar per a 
l obtenció de places.

Múltiples lleis imposen 
el deure de conèixer el 
castellà, i restringeixen 
i/o anul·len el deure de 
conèixer el català.
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A data de finals de desembre del 2009, s han trobat 
189 disposicions que obliguen a etiquetar en castellà, 

de fet 195 si comptabilitzem la totalitat de lleis que 
afecten a productes, inclosos aparells i maquinària, que 

més enllà de l etiquetatge també obliguen a fer en castellà
les instruccions, les garanties, els manuals d ús o dades 

dels béns i serveis. En casos comptats, quan la llei 
esmenta que l etiquetatge pot fer-se de manera optativa 
en una altra llengua, sempre recorda l obligatorietat del 

castellà.

189 disposicions 
imposen el castellà
en l etiquetatge de 
productes

LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.

REAL DECRETO 1334/1999, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE 
LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS

REAL DECRETO 880/1990, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. 

I 185 més....
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La retolació, senyalització, cartells informatius... 
també estan afectats per les obligacions en castellà.

Hem seleccionat 16 disposicions o reglaments que, bé
sigui en aeroports, carreteres, indústries, transports o 

avisos als consumidors varis, hi obliguen el castellà.

115 disposicions seleccionades que obliguen a fer 
en castellà documents de tota mena. Aquí tenim en 

compte tant els documents que els ciutadans o 
empreses han de fer o presentar per a l administració, 

aquells que cal fer per a altres ciutadans o 
consumidors, o els que està obligada l administració

mateixa.

El castellà és 
obligatori en 
retolacions, cartells 
i senyalitzacions 
vàries

La documentació
obligatòria en castellà
per als ciutadans de 
Catalunya està
inclosa en 
moltíssimes lleis
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Nombroses lleis 
estableixen les 
denominacions de 
la imatge 
institucional de 
l Estat 
exclusivament en 
castellà

La llei, cas únic a la Unió Europea en estats 
plurilingües com l espanyol, imposa 

denominacions oficials de representació de 
l Estat únicament en castellà, tant en la imatge 
institucional del nom de l Estat, com de diversos 
organismes públics que afecten a tot el territori 

espanyol i o fins i tot es troben ubicats només a 
Catalunya, País Valencià o Illes Balears. 

Gobierno de España

Ministerio de Fomento

Correos

Aeropuerto de Barcelona

España com  a forma exclusiva en els segells de 
correus, monedes, passaports, DNI, logotips de 
promoció turística, presidència espanyola a la UE

Loterías y Apuestas del Estado

Administrador de Infrastructuras Ferroviarias

RENFE

Boletín Oficial del Estado....



Espanya: un cas excepcional

El castellà està
àmpliament imposat 
en tota mena de 
documents 
identificatius, no 
només de manera 
exclusiva, sinó que 
normalment 
impedint fins i tot 
l ús d una llengua 
com el català

REAL DECRETO 896/2003, DE 11 DE JULIO,POR EL 
QUE SE REGULA LA EXPEDICIÓN DEL PASAPORTE 

ORDINARIO Y SE DETERMINAN SUS 
CARACTERÍSTICAS. Obliga, segons les parts del 

passaport, a l ús només del castellà, de totes les llengües 
oficials de la Unió Europea i en castellà, francès i anglès. 

No permet ni preveu l ús del català enlloc.

Hem seleccionat 76 disposicions que 
imposen el castellà en carnets, targetes,  

documents oficials identificatius, llicències o 
títols oficials personals. En alguns casos, no 

només s obliga, sinó que no es permet que en 
tot el document (la majoria dels casos) o 

parcialment hi siguin altres llengües.
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RESOLUCION DE 24 DE FEBRERO DE 1982 POR LA 
QUE SE ORDENA LA PUBLICACION EN EL 

"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" DEL NUEVO 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS, DE 10 DE FEBRERO DE 1982. No permet 
(tàcitament i en la interpretació corresponent) l ús d altres 

llengües que no siguin el castellà en el Congrés dels 
Diputats.

En aquest cas no es tracta només d una obligació del 
castellà, o d establir que un document oficial de 

l administració no es pugui fer en una altra llengua, sinó
que va més enllà i en prohibeix per als ciutadans, en 

aquest cas els representants polítics, l ús del català. És 
doncs un cas de prohibició explícita, i no pas únic.

Espanya és l únic país 
de la Unió Europea amb 

tants parlants d altres 
llengües pròpies on ni 

tan sols els 
representants del poble 

poden expressar-se al 
parlament en aquestes 

llengües:
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INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 1985 DEL TRATADO HECHO 

EN LISBOA Y MADRID EL DÍA 12 DE JUNIO DE 
1985, RELATIVO A LA ADHESIÓN DEL REINO 

DE ESPAÑA Y DE LA REPÚBLICA 
PORTUGUESA A LA COMUNIDAD 

ECONÓMICA EUROPEA Y A LA COMUNIDAD 
EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA.

LEY ORGANICA 1/2008, DE 30 DE JULIO, POR 
LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR 

ESPAÑA DEL TRATADO DE LISBOA, POR EL 
QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA 

UNIÓN EUROPEA Y EL TRATADO 
CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD 

EUROPEA, FIRMADO EN LA CAPITAL 
PORTUGUESA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2007.

Tot i que el català és una 
llengua molt més 

parlada que la majoria 
d oficials de la Unió
Europea, el Govern 
espanyol mai no ha 

volgut que en fos oficial. 
No en va demanar 

l oficialitat quan va 
entrar ni tampoc 

posteriorment com va 
fer Irlanda amb 

l irlandès.
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LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER 
JUDICIAL. Obliga a l ús del castellà en totes les 

actuacions judicials per part de jutges, magistrats, fiscals, 
secretaris i resta de funcionaris de jutjats i tribunals 

(article 231). El català és optatiu per a aquests, i sempre 
que cap part s hi oposi. Quan el document surt d una 

comunitat autònoma que té una llengua oficial i pròpia 
diferent del castellà cal fer-ne la traducció, però en canvi 

mai a l inversa: el castellà no cal traduir-lo. Obliga a fer els 
documents en castellà per a la cooperació internacional 

jurisdiccional (278). Per a la provisió de places el castellà
és un requisit i les altres llengües només són un mèrit i 

només en aquells territoris on estan reconegudes com a 
oficials i segons determinin les comunitats(471). 

Posteriorment la LEY ORGÀNICA 16/1994 i la LEY 
ORGÁNICA 19/2003, de reforma de l anterior, insisteixen 

en aquests paràmetres.  

La mateixa justícia, que ha 
de defensar tots els 

espanyols, ja parteix 
d unes diferències en 
funció de la comunitat 
lingüística a la qual es 

pertany:
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D entre els 500 exemples hi ha també normatives 
de tot tipus que parteixen del caràcter del castellà
com a llengua privilegiada, bé com a únic idioma 

preferent oficial de molts organismes o 
procediments, o que obliguen a emprar el castellà

en diversos àmbits de les relacions amb 
l administració o dins la mateixa administració, en 
l ensenyament, o a títol curiós en allò que afecta a 

l ús dels noms de lloc, a plaques, medalles i 
condecoracions oficials, o a  jurament de càrrecs i 

formes verbals establertes oficialment i que afecten 
tot el territori o de manera exclusiva fins i tot el 

domini lingüístic català. 
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Conclusió:

Cal, a tall d exemple, que un ciutadà a Catalunya tingui el mateix 
reconeixement oficial lingüístic pel que fa al català, que un 
ciutadà a Madrid pel que fa al castellà.

Mentre la llengua catalana no assumeixi com a mínim el mateix 
estatus legal que el castellà en tot allò que afecta a Espanya, o 
fins que no s aboleixen o s equiparin totes les normes impositives 
del castellà a casa nostra (les 500, la resta i la pràctica activa de 
l Estat en la interpretació que en fa del caràcter preeminent oficial 
del castellà que es desprèn de la Constitució) els ciutadans del 
domini lingüístic català no podran gaudir del drets que gaudeixen 
les altres llengües en marcs comparables, i l ús i 
desenvolupament ple de la llengua es veurà limitat, com és ara, 
per la imposició legal vigent.  

La modesta legislació puntual en algun sectors per tal de 
contrarestar la situació, ben poc pot fer davant la maquinària 
impositiva, desmesurada i limitadora actual de la legislació
estatal.

De tota manera els responsables polítics catalans, en tot allò 
que afecta a les seves competències, tenen camí per recórrer 
per equiparar part d aquestes 500 disposicions.
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