
 

Consuelo Castro          
Abogada General del Estado - directora del Servicio Jurídico del Estado 
Calle San Bernardo 45 

28015 Madrid (Madrid) 

Barcelona, 6 de xullo de 2018 

 
Ilustrísima Señora Consuelo Castro, 

 

Escríbolle en nome da Plataforma per la Llengua, a ONG que defende os dereitos dos 
falantes de catalán e ten máis de 17.000 socios, o que a converte na entidade privada  
máis grande entre as específicas para a defensa dos dereitos lingüísticos en Europa. 

O obxectivo desta carta é solicitar a retirada do recurso de inconstitucionalidade 
promovido polo Goberno español contra varias disposicións da Lei de Cataluña 
18/2017, do 1 de agosto, de comercio, servizos e feiras. 

O recurso causou a suspensión automática (sen resolver o TC o fondo da cuestión) da 
validez e aplicación dos artigos 8.3 e 72.1 b) da citada Lei. Estes artigos son hoxe a 
única garantía legal de que os consumidores de lingua catalá poidan estar habilitados 
para falar na súa lingua cando se dirixan aos comercios. 

A suspensión da Lei 18/2017 suprime a obriga de que as persoas que accedan á 
actividade comercial e á prestación de servizos e os que o fagan como traballadores 
asalariados poidan atender aos consumidores cando se expresan en calquera das 
linguas oficiais de Cataluña sen rexeitarlles a atención polo feito de falar en catalán ou 
castelán. De feito, isto significa que o dereito de poder utilizar o catalán nas relacións 
privadas, que lóxicamente deriva do seu estatuto oficial, agora non ten ningún 
desenvolvemento legal que o garantice. 

Dado que o TC aínda non se pronunciou sobre o fondo da cuestión e que a suspensión 
non permite que se desenvolva un dos aspectos máis esenciais da oficialidade, 
consideramos que o dano que causa a suspensión dos artigos lingüísticos da é moito 
maior do que pode querer evitar, xa que as normas nin sequera impoñen a obriga de 
falar en catalán aos empresarios ou traballadores. Por iso, pensamos que é lóxico que o 
goberno español retire o recurso de inconstitucionalidade que afecta aos preceptos 
citados na Lei de Cataluña 18/2017. 

Ficamos á espera da súa reacción ou resposa a esta carta. 

Atentamente, 

 

 

 

Òscar Escuder de la Torre 

Presidente da Plataforma per la Llengua 


