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Dades prèvies 

• La Plataforma per la Llengua recull tots els casos de 
discriminacions lingüístiques als ciutadans 
catalanoparlants, també els que es produeixen a mans del 
«Cuerpo Nacional de Policía» i la Guàrdia Civil. 

 

• Molts dels casos en què els discriminadors són policies són 
mediàtics i tenen un efecte sobre la percepció que té la 
ciutadania dels cossos de seguretat de l’Estat. 

 

• L’estudi vol conèixer quins són els usos lingüístics de la 
població amb els dos cossos esmentats i fins a quin punt es 
veuen afectats per la por de ser discriminats. 

 





• Article 54.11 de l’Estatut bàsic del treballador públic: 

 

 

[Los trabajadores públicos] Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite 
siempre que sea oficial en el territorio. 

 
• La lleis orgàniques 4/2010 (Article 7-N)  i la llei 12/2017 (Article 

7.4) que regulen el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia 
de la Guàrdia Civil, respectivament, estableixen com a faltes 
molt greus: 

 

 “Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

 



• Tots els ciutadans de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià tenen, en aquests territoris, el dret a rebre 
atenció en català per part de l’administració de l’Estat i, per tant, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. 

 

• Els funcionaris i els altres treballadors públics, en aquests territoris, tenen el deure de garantir que els 
ciutadans reben l’atenció en català, si així ho volen. 

 

 

• Tot i així, els funcionaris no tenen el deure individual de conèixer la llengua. L’any 2017, el Ministeri de 
l’Interior tenia 6.356 treballadors a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià i cap d’ells havia d’acreditar 
coneixements de català, en menys d’un 8% d’aquestes places el català era un mèrit. 

 

• No es coneix que hi hagi protocols per garantir el dret de ser atès en català en totes les situacions, ni que els 
treballadors tinguin indicacions i canals per fer-ho. 

 

• El règim disciplinari dels dos cossos de seguretat contemplen les discriminacions lingüístiques com a faltes 
molt greus. 

 

Resum 



Rebudes i gestionades per la Plataforma per la Llengua 



• Tot i la legislació, la Plataforma per la Llengua ha detectat, des de 
l’any 2007, 68 casos de discriminacions lingüístiques greus per part 
de Cossos policials espanyols cap a ciutadans catalanoparlants. 

• El recull de discriminacions es fa tant amb les queixes directes dels 
discriminats com amb els casos apareguts als mitjans de comunicació. 

• Aquestes dades no mostren el nombre de discriminacions 
lingüístiques reals sinó que més aviat són un reflex del nivell de 
conscienciació dels drets lingüístics de la població. 

• Hi ha moltes discriminacions que no es denuncien, en part 
perquè hi ha sensació que restaran impunes. 

• En molts casos, els ciutadans catalanoparlants s’autocensuren 
preventivament, per evitar problemes. 
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• No hi ha una tendència clara pel que fa el nombre de 

discriminacions greus a mans de la policia per any. 

Discriminacions per any 



 

• Gairebé la meitat de les discriminacions s’han detectat han estat a Catalunya tot i que 
els cossos policials no tenen tantes competències com a la resta de territoris. 

• Tot i així, el nombre de discriminacions al País Valencià i a les Illes Balears també són 
importants. 

Discriminacions per territori 

Fora dels TLC; 2; 2,9% 

Catalunya; 32; 47,1% 

Franja de Ponent; 1; 
1,5% 

Illes Balears; 11; 
16,2% 

País Valencià; 22; 
32,4% 



 
• Hi ha un major nombre de discriminacions perpetrades per agents del 

«Cuerpo Nacional de Policía» 

Cos policial denunciat 

Guàrdia Civil                                     
; 30; 44,1% 

CNP; [VALOR]; 
[PERCENTATGE] 



 
• En totes les discriminacions hi ha hagut un tracte vexatori i en un 15% 

s’ha arribat a l’agressió física cap als ciutadans. 

Agressió física? 

No; 58; 85,3% 

Sí; 10; 14,7% 



• La majoria de discriminacions no tenen cap conseqüència a nivell legal o judicial, 
però en un 30% hi ha hagut denúncies o multes a les persona discriminada, 
interposades pels cossos policials per, habitualment, desacatament a l’autoritat. 

 

• Només en un 3% dels casos s’acaba condemnant als agents dels cossos policials. 

Conseqüències de la discriminació 

Condemna al policia/GC; 
2; 2,9% 

Multa o denúncia al 
discriminat; 20; 29,4% 

Sense conseqüències; 46; 
67,6% 



Usos lingüístics amb els cossos policials 



Explicació 

• L’any 2019, la Plataforma per la Llengua va encarregar un estudi per 
saber quins són els usos lingüístics amb els cossos policials. Mostra= 
1602 casos (e=± 2,5%; nc=95% i p/q=0,5). 

• Es recollien variables sociodemogràfiques. 

• Es van realitzar dues preguntes: 

 
1. «Imagini’s que va en cotxe per una carretera situada a Catalunya i un 

agent de la Guàrdia Civil li fa un gest amb la mà per què s’aturi. En 
quina llengua s’hi dirigiria?» 
 

2.  Segons la resposta a la primera pregunta: «Per quin motiu no ho 
faríeu en [l’altra llengua]». 

 

• Tot i que existeixen algunes diferències metodològiques, es 
compararan les dades dels usos amb la Guàrdia Civil amb les dades 
extretes de l’Enquesta d’Usos Lingüístics (2018). 

 

 



Ús del català amb les diferents administracions de tota la població 

• Entre el total de la població, l’ús del català amb la Guàrdia Civil és 
notablement inferior que en altres àmbits d’ús. 
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Ús del català amb les diferents administracions dels catalanoparlants habituals 

• Entre els catalanoparlants habituals, un 37,5% no utilitzarien la seva llengua 
habitual amb la Guàrdia Civil. 

• L’ús del català és més baix amb la Guàrdia Civil que en la resta d’àmbits d’ús.  

• Si hi afegim els que parlen les dues llengües, les diferències són encara més 
elevades. 
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Motius per parlar en castellà dels catalanoparlants 

• Els dos primers motius, que agrupen un 46% des casos, 
reflecteixen com s’associa un cos com la Guàrdia Civil amb el 
castellà. 

• Un 16,7% dels catalanoparlants creuen que parlar en català els 
hi podria causar problemes. 

1,4% 

2,4% 

6,9% 

8,1% 

8,5% 

9,9% 

16,7% 

21,8% 

24,2% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Associo l'autoritat amb el castellà

És la primera llengua que li surt amb desconeguts

És una policia espanyola / de l'estat

Experiència o costum

Educació i respecte

Són de fora de Catalunya

Per evitar problemes

La Guàrdia Civil no parla el català

El castellà és l'idioma de la Guàrdia Civil

Font: Elaboració pròpia a partir de GESOP (2019) 



Què podem fer per millorar l’ús del català a la Salut? 



• Des de l’any 2007, s’han detectat  68 discriminacions 
lingüístiques greus cap a ciutadans catalanoparlants. 
Totes haurien de ser considerades com a faltes molt 
greus segons codis disciplinaris del Policia Nacional i 
Guàrdia Civil. 

 

• Tot i això, només en un 3% dels casos hi hagut 
conseqüències penals pels agents dels cossos de 
seguretat. 

 

• Els cossos policials de l’Estat gaudeixen d’una total 
impunitat i emparament per part del govern espanyol. 

 

 

 



• Un 37,5% dels catalanoparlants habituals renuncien a la 
seva llengua quan parlen amb la Guàrdia Civil. És un 
percentatge més alt que amb la resta d’administracions. 

• Els motius que es donen per parlar castellà reflecteixen: 

• Un desconeixement o renúncia als drets 
lingüístics («el castellà és la llengua de la Guàrdia 
civil»; «la Guàrdia Civil no parla català»). 

• Por de ser discriminat («Per evitar problemes») 

 

 



•Igualtat de drets: modificació de la Constitució espanyola per fer que el català també sigui 
llengua oficial de l’Estat i s’equiparin els drets dels parlants de les diferents llengües de l’Estat.  

 

•El servidor públic ha de dominar la llengua o llengües oficials: reforma del mecanisme de 
selecció dels servidors públics per garantir que tot aquell qui treballi en territoris on el català 
és llengua autòctona pugui atendre en català els ciutadans.  

 

•Informació visible als equipaments públics: campanyes informatives dels drets lingüístics, 
amb cartells i informació visible, especialment en els llocs on es registren discriminacions: 
comissaries, jutjats i registres. 

 

•Fi de la impunitat: convé assegurar que existeixen protocols de respecte del dret d’opció 
lingüística i que es compleixen, amb sancions als servidors públics que els vulnerin. 

 

•Prou d’odi: reforma del Codi Penal que inclogui com a agreujants dels delictes el fet d’haver-
los comès amb motivació d’odi als parlants de les diferents llengües de l’Estat o d’oposició al 
seu dret de parlar-les en públic. Convé investigar les actituds d’odi que pateixen molts 
ciutadans per parlar la seva llengua. 

 

 

 

 




