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1. Introducció 
Els catalanoparlants a Espanya:  
un grup lingüístic de segona
La Plataforma per la Llengua té com una de les funcions principals l’estudi i la difusió 
de coneixement sobre la legislació lingüística que afecta els territoris en què el català 
és la llengua autòctona. L’entitat denuncia des de la seva fundació la desigualtat 
estructural en el tracte que reben les llengües en la legislació de l’Estat espanyol, que 
imposa el castellà i relega el català de manera sistemàtica i continuada. Des del 2014, 
la Plataforma per la Llengua elabora cada any un informe de novetats legislatives en 
matèria lingüística per informar i sensibilitzar la població catalanoparlant sobre el 
problema de la desigualtat legal entre comunitats lingüístiques a Espanya. 

El document que llegiu és el report de novetats legislatives en matèria lingüística 
aprovades el 2018 i recull tota la normativa apareguda en el Butlletí Oficial de l’Estat 
espanyol (BOE) que conté previsions lingüístiques que afavoreixen una llengua o una 
altra, i també algunes sentències i normes autonòmiques addicionals que el BOE no 
recull. Per una altra banda, l’informe anual de legislació lingüística es complementa 
amb el report –també anual– de discriminacions lingüístiques a mans de les 
administracions públiques (podeu consultar el de 2018 aquí: https://www.plataforma-
llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/). 

Tots dos documents s’haurien de veure com un conjunt, perquè tant les 
discriminacions lingüístiques espontànies com les lleis discriminatòries són fruit d’una 
mateixa realitat estructural: una ideologia nacionalista d’estat contrària a la igualtat 
entre els parlants. En aquest sentit, tots dos informes denuncien un mateix problema 
de fons: una manera d’entendre el món que regeix l’Estat espanyol i que comporta 
perjudicis greus per als ciutadans catalanoparlants.

Juny de 2019
© Plataforma per la Llengua
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1.1. Els catalanoparlants a Espanya:  
un grup lingüístic de segona  

Des que a principi del segle XVIII la Corona de Castella es va annexar els estats de 
la Corona d’Aragó per «dret de conquesta» i els va posar sota el domini del «Real y 
Supremo Consejo de Castilla», s’han aprovat tota mena de lleis i decrets per imposar 
el castellà i relegar el català als territoris de llengua catalana. Si bé al llarg dels darrers 
tres segles hi ha hagut modulacions en el grau de coerció contra els parlants de català i 
contra l’ús de la llengua, la mentalitat de fons sempre ha estat la mateixa: el castellà és 
una llengua «de primera» i el català és una llengua «de segona»; els parlants de castellà 
tenen drets superiors en tot l’Estat, i els parlants de català només en tenen (si és que en 
tenen) en el seu territori tradicional, i sempre limitats al deure d’adaptació als parlants 
privilegiats i a un poder polític central que només usa el castellà.

L’ordenament lingüístic del Regne d’Espanya respon als pressupòsits del nacionalisme 
espanyol, la ideologia que sustenta i impregna les institucions de l’Estat. En els 
aspectes lingüístics, el nacionalisme espanyol és de caràcter supremacista, que 
és el nom que reben les ideologies que, en una mateixa unitat política, defensen 
la superioritat d’un grup particular, definit en termes racials, religiosos, culturals, 
lingüístics, etc. El nacionalisme espanyol considera que el castellà és superior als 
altres idiomes autòctons de l’Estat (per virtuts constitutives i per raons històriques i 
demogràfiques) i que els seus parlants materns han de tenir més drets que la resta de 
comunitats lingüístiques autòctones, que els deuen deferència i adaptació, quan no 
s’hi han d’assimilar directament. 

En l’ordenament jurídic vigent, el supremacisme lingüístic té la pedra de toc en l’article 
3.1 de la Constitució espanyola de 1978. Aquest article, que és una còpia de l’article 
4 de la Constitució espanyola de 1931, declara que el castellà és la llengua oficial de 
l’Estat en exclusiva i imposa a tots els ciutadans un deure de coneixement d’aquest 
idioma, cosa que significa a la pràctica que els ciutadans de llengua materna catalana, 
basca i gallega (i asturiana, aragonesa i occitana) tenen l’obligació d’aprendre el 
castellà com a segona llengua. Els objectius principals d’aquest precepte constitucional 
són dos. 

Per una banda, se cerca blindar l’ús exclusiu del castellà a les institucions generals i 
mantenir la vinculació simbòlica i identitària del Regne d’Espanya amb una sola de les 
comunitats lingüístiques que hi habiten, la castellana. Si al segle XIX el poder públic 
cometia tota mena d’abusos perquè utilitzava el castellà en exclusiva, tot i que la major 
part de catalanoparlants, galaicoparlants i bascoparlants no l’entenia, ara es busca de 
mantenir l’exclusivitat del castellà com a llengua de poder i d’identitat de l’Estat sense 
que aquests abusos als drets individuals es puguin al·legar d’una manera tan clara. 

En aquest sentit, el Tribunal Constitucional espanyol ha dit repetidament que els 
ciutadans han de saber castellà com a «contrapunto de la facultad del poder público 

de utilizarla como medio de comunicación normal con los ciudadanos sin que éstos 
puedan exigirle la utilización de otra» (STC 31/2010). L’oficialitat única del castellà i la 
imposició del deure de conèixer aquest idioma són, doncs, plantejaments nacionalistes 
que imaginen un estat lingüísticament homogeni que no existeix, però a què s’aspira i a 
què se subordinen els drets dels ciutadans. 

El segon objectiu a què respon l’article 3.1 de la Constitució espanyola, pedra de toc en 
què recolzen totes les altres normatives discriminatòries, és garantir que els ciutadans 
de la comunitat lingüística privilegiada puguin moure’s per tot el territori de l’Estat 
sense adaptar-se als parlants de les altres llengües i a la realitat lingüística local. Això 
s’aconsegueix imposant a les altres comunitats lingüístiques precisament aquest deure 
d’adaptació, l’obligació de respondre a les necessitats comunicatives dels parlants 
privilegiats. 

Aquest plantejament quasicolonial es va veure confirmat en la sentència del Tribunal 
Constitucional espanyol 31/2010, que assegura que la Constitució espanyola prohibeix 
que s’estableixi «un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que 
se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano» i afirma que un 
estatut d’autonomia només pot fer oficial «la lengua característica, histórica, privativa, 
por contraste con la común a todas las Comunidades Autónomas [el castellà]». 

Aquestes frases indiquen que els drets dels catalanoparlants són concessions limitades 
territorialment, mentre que els drets superiors dels castellanoparlants no depenen 
del pes demogràfic que tenen com a grup o de l’arrelament històric del castellà en 
els diferents territoris, sinó d’un ideal nacionalista i teleològic d’un estat unit per una 
«lengua común». Per il·lustrar-ho amb exemples: el castellà és oficial i de  coneixement 
obligat a les Terres de l’Ebre, tot i que segons l’Enquesta d’usos lingüístics de 2013 
només és la llengua materna d’un 16% de la població, mentre que el català no podria 
ser oficial a Logroño, encara que hi emigrés un milió de catalanoparlants i el català fos 
la llengua més parlada de la ciutat i de la comunitat autònoma.

D’aquesta desigualtat de partida, n’emanen tota mena de normes que imposen i 
reforcen la presència del castellà als territoris tradicionalment catalanoparlants i que 
prohibeixen, releguen, limiten o fan optatiu i secundari l’ús del català. A més, des de 
fa unes dècades, a les normes estatals cal afegir-hi les europees: tradicionalment, la 
normativa discriminatòria provenia molt majoritàriament de les institucions generals 
de l’Estat, però la importància creixent del mercat comú ha convertit les institucions 
europees en una gran porta d’entrada de la imposició del castellà als territoris 
catalanoparlants. Tanmateix, cal precisar que si les institucions europees aproven 
normes impositives del castellà i discriminadores del català és, en última instància, 
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perquè Espanya veta l’oficialitat del català tant en el pla estatal com en l’europeu. 

L’any 2018, les normatives discriminatòries dels catalanoparlants que viuen a l’Estat 
espanyol es van enfilar a 139, xifra que representa un increment del 49% respecte de 
les 93 normes impositives que la Plataforma per la Llengua havia detectat l’any 2017. 
Aquesta legislació regula tota mena d’àmbits de la vida social, tant del sector públic 
com del sector privat i el món del consum, fet que contribueix a desmentir que la 
forta presència del castellà als territoris catalanoparlants, i en particular en el mercat, 
sigui a dia d’avui purament «natural» i «lliure», com argumenta sovint el nacionalisme 
espanyol per atacar les propostes de legislació igualitària o afavoridora de l’ús del 
català, que titlla d’«intervencionistes», «artificials» i pròpies de «l’enginyeria social». 

En l’apartat següent, dedicat a la normativa lingüística aprovada per les institucions 
generals de l’Estat i les institucions europees i internacionals, es presenta gairebé 
la totalitat de la normativa aprovada durant el 2018 que afavoreix el castellà: 138 
de 139 normes. De normes legals a favor del català en la legislació estatal, europea i 
internacional, la Plataforma per la Llengua no n’ha trobat cap ni una.

Cal advertir que el nostre informe té una limitació important. Tot i que el gran nombre 
de normes estatals i europees impositives del castellà confirmen la denúncia pública 
de la Plataforma per la Llengua que l’ordenament jurídic és clarament antiigualitari, 
l’informe s’ha elaborat a partir d’una observació continuada del Butlletí Oficial de 
l’Estat, que publica totes les normes d’àmbit comunitari i estatal, però només publica 
les lleis autonòmiques que tenen rang de llei. En tot cas, l’objectiu principal és 
presentar una visió de conjunt que evidenciï les desigualtats estructurals i de fons.

2. La normativa impositiva  
d’origen estatal
En aquest apartat sobre normativa impositiva d’origen estatal s’inclouen dos 
subapartats, un de centrat en la normativa que han aprovat directament les 
institucions generals de l’Estat espanyol i un altre de dedicat a la normativa provinent 
de les institucions de la Unió Europea. 

Com ja s’ha explicat, però, tota la normativa europea que imposa la llengua castellana 
en territoris catalanoparlants o que hi relega la llengua catalana és, en última instància, 
d’origen estatal. Això és així perquè les normes que les institucions comunitàries 
aproven que resulten lingüísticament impositives solen fer referències generalistes 
a les llengües oficials de la Unió o dels estats-membres, i només molt rarament 
identifiquen aquestes llengües pel nom. Gairebé la totalitat de la normativa europea 
que ara resulta perjudicial per al català, passaria a afavorir-lo si el català esdevingués 
una llengua oficial en el pla estatal i en el comunitari, estatus que ara no té perquè el 
govern i el parlament espanyols ho veten. 

El 2018 va ser un any d’una activitat normativa intensa a favor del castellà, tant a 
l’Estat com, indirectament, a Europa. En total, les institucions generals espanyoles van 
aprovar 57 normes impositives de la llengua castellana, i les institucions europees en 
van aprovar 76. En l’àmbit estatal, el nombre de normatives discriminatòries va ser 
similar a l’any anterior, quan havien estat 55, però en l’àmbit europeu hi va haver un 
augment important, perquè el 2017 s’havien aprovat tan sols 38 normes d’aquesta 
mena. A les 133 normes aprovades el 2018 per les institucions centrals de l’Estat 
espanyol i per la Unió Europea cal afegir 5 reglaments de la Comissió Econòmica per a 
Europa, de les Nacions Unides, que regulen l’etiquetatge i la documentació obligatòria 
de productes del sector de l’automòbil.

El 2018, com cada any, tant la normativa nova estrictament estatal com l’europea 
regulaven àmbits diversos, tant de l’esfera pública com de les relacions entre 
particulars i de consum. Tanmateix, la normativa europea se centrava molt en la 
regulació del mercat comú, l’etiquetatge de productes comercials i la documentació 
que les empreses productores i distribuïdores han d’aportar a les autoritats. La 
normativa lingüística de les institucions centrals espanyoles, per contra, estava 
més repartida entre diversos àmbits, entre els quals en podem destacar dos que la 
normativa europea no sol regular: la simbologia i identitat de l’Estat per una banda, i 
l’educació per l’altra. 
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Alhora, les institucions centrals espanyoles van aprovar, com cada any, una gran 
quantitat de normativa lingüística relacionada amb la documentació obligatòria i els 
requisits, amb un èmfasi destacat en la imposició de l’ús del castellà per comunicar-se 
amb l’administració i en l’exigència de conèixer aquesta llengua per beneficiar-se de 
prestacions, beques o ajuts. 

A continuació hi ha una classificació de les normes aprovades el 2018 que discriminen 
el català. Com que algunes normes contenen imposicions en més d’un àmbit, algunes 
de les categories classificadores són mixtes.

2.1. L’administració general de l’Estat

Les institucions generals de l’Estat actuen com si els ciutadans espanyols conformessin 
un sol grup lingüístic, ficció que es manté amb la imposició en la Constitució espanyola 
d’un deure generalitzat de coneixement del castellà. 

Amb aquesta vulneració de drets prèvia –la imposició constitucional a la totalitat de la 
població de conèixer la llengua d’una part, sense cap mesura equivalent de conèixer 
les altres llengües pròpies– es manté la vinculació de l’Estat amb una identitat nacional 
concreta i s’obre la porta a l’aprovació de legislació que imposa el castellà, sense que 
els membres de les minories lingüístiques puguin al·legar que es produeixen els abusos 
que succeïen al segle XIX, quan el coneixement del castellà entre els grups lingüístics 
subalterns era molt baix (per exemple, l’ús exclusiu del castellà en els judicis generava 
indefensió en els parlants monolingües de català). 

Per dir-ho de manera senzilla: amb la imposició als ciutadans del deure previ de 
conèixer el castellà, les institucions espanyoles poden elaborar tota mena de normes 
per a la imposició del castellà (d’ús i ambiental) i per a l’assimilació de les minories 
lingüístiques amb arguments pretesament economicistes, de neutralitat, i fins i tot de 
defensa dels drets dels usuaris i consumidors.

En aquest context de supremacia constitucional del castellà, les institucions generals 
de l’Estat aproven regularment normes noves que en reforcen el domini i el privilegi. En 
aquest sentit, l’any 2018 no va ser cap excepció, i l’aprovació de normativa impositiva 
es va produir al llarg de tot l’any, amb només una caiguda en el ritme durant els mesos 
d’estiu, per raons evidents. Així, es van aprovar 31 de les 57 normes discriminatòries 
estatals la primera meitat de l’any, i 26 la segona meitat. Per trimestres, el primer se’n 
van aprovar 17, el segon 14, el tercer 7 i el quart 19.

Font: Elaboració pròpia a partir de la recerca al BOE

Disposicions aprovades el 2018 que imposen el castellà i releguen el català

Àmbit Disposicions 
estatals

Disposicions 
comunitàries

Disposicions de 
l’ONU

Total

Ajuts 8 0 0 8

Difusió i 
simbologia

11 1 0 12

Documentació 17 44 1 62

Documentació  
i etiquetatge

0 2 1 3

Documentació  
i requisits

1 1 0 2

Documentació, 
etiquetatge i 
requisits

1 0 0 1

Educació 8 0 0 8

Etiquetatge 3 27 3 33

Requisits 8 1 0 9

Total 57 76 5 138
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En contrast amb el discurs del nacionalisme oficial espanyol, que sol argumentar que 
l’expansió del castellà en l’àmbit privat es produeix per la mera voluntat individual dels 
parlants (o exparlants) de les altres llengües i per l’acció lliure del mercat, la veritat és 
que aquesta llengua es troba fortament regulada també en l’esfera privada. En aquest 
sentit, l’Estat espanyol és profundament intervencionista i les seves lleis proclamen 
tota mena de drets i obligacions a favor del castellà que no estenen als altres idiomes 
autòctons. L’any 2018 no va ser cap excepció i les institucions generals de l’Estat 
van aprovar fins a 11 normes que imposen l’ús del castellà en l’empresa privada, 
l’etiquetatge i les relacions de consum, tot i que en bona part aquestes matèries són de 
competència comunitària. 

Òbviament, però, el gruix de la normativa d’origen estatal que imposa el castellà (46 de 
les 57 normes) regula el sector públic:  les actuacions de l’administració, la seva relació 
amb els ciutadans, les bases d’ajuts i subvencions, etc.

Al marge de l’esfera que regulen –pública o privada–,les normes que discriminen en 
l’aspecte lingüístic es poden classificar en sis àmbits temàtics: els ajuts públics, la 
difusió cultural i la simbologia de l’Estat, la documentació obligatòria, l’educació, 
l’etiquetatge i els requisits lingüístics. 

La primera d’aquestes categories, els ajuts públics lingüísticament discriminatoris, 
correspon a les convocatòries de subvencions i premis monetaris que estableixen 
obligacions lingüístiques (que la documentació s’enviï en castellà, que l’obra candidata 
a premi estigui escrita en castellà o hi estigui traduïda, que l’aspirant sàpiga castellà, 
etc.). El 2018 l’Estat va aprovar 8 normes d’aquesta tipologia. Un  exemple seria l’Ordre 
APA/1341/2018, que exigeix als beneficiaris de les beques de formació pràctica en 
l’àmbit de la sanitat de la producció agrària que presentin les sol·licituds en castellà i 
que tinguin «dominio del idioma español».

Per normativa discriminatòria en matèria de difusió cultural i simbologia podem 
entendre totes aquelles disposicions que identifiquen el castellà com a llengua única 
o principal de l’Estat i les seves institucions, i també aquelles que, sobre aquesta 
identificació, en promouen l’ús, el prestigi i el coneixement en exclusiva, tant a l’interior 
com a l’exterior. 

En aquesta categoria encaixen totes les mesures que presenten l’Estat espanyol en 
conjunt com un estat castellà, i el 2018 n’hi va haver 11. L’exemple més paradigmàtic 
d’això serien els Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, que financen l’Institut 
Cervantes amb 124 milions d’euros per la tasca de «promoción y difusión de la lengua 
española» però no destinen ni un sol euro a l’Institut Ramon Llull, que fa tasques 
equivalents per al català. 

Un altre exemple seria el Reial Decret 1463/2018, que regula les obligacions del servei 
públic de notícies de titularitat estatal, encomanat a l’Agència EFE, i que estableix 
que aquesta agència «deberá elaborar información tanto en español como en otros 

idiomas» i que haurà de traduir al castellà un volum significatiu de les notícies de 
les agències de notícies globals a què se subscrigui, amb l’objectiu de «favorecer el 
intercambio informativo entre España y el resto del mundo y garantizar la presencia 
informativa de España en el exterior». 

Un tercer exemple es pot trobar en el Reial Decret amb què Pedro Sánchez va 
estructurar el seu govern després de guanyar la moció de censura contra Mariano 
Rajoy: en aquest document legal s’encomana al Ministeri de Cultura i Esport la tasca de 
promoure i difondre «la cultura en español», sense que s’inclogui cap al·lusió semblant 
per a la resta de llengües pròpies de l’Estat.

Les normes lingüístiques discriminatòries en matèria de documentació imposen 
l’obligació de redactar en castellà o traduir a aquesta llengua documents necessaris per 
relacionar-se amb l’administració o per desenvolupar una activitat social, econòmica 
o professional. Aquesta mena de disposicions són les més habituals i conformen el 
gruix de la normativa discriminatòria: 19 de les 57 normes discriminatòries estatals 
de 2018 contenen imposicions del castellà en la documentació. Pel seu caràcter, són 
molt variades i afecten tota mena d’àmbits i supòsits, tant en l’esfera pública com en la 
privada. 

Un cas freqüent d’imposició lingüística en la documentació es pot trobar en els estatuts 
de les federacions esportives estatals, que solen instaurar el castellà com a única 
llengua oficial i obligatòria de l’organització. Per exemple, el 2018 hi ha el cas d’una 
resolució de modificació dels estatuts de la Reial Federació de Ciclisme que manté 
l’obligació d’usar el castellà en els textos normatius i les llicències esportives, fins i tot 
en les autonòmiques (aquestes darreres hauran de ser «al menos en la lengua española 
oficial del Estado»). 

Un altre exemple de norma antiigualitària en matèria de documentació en un àmbit 
diferent de l’esportiu seria l’Ordre FOM/642/2018, que modifica una ordre ministerial 
anterior per, entre altres coses, exigir als administradors d’infraestructures ferroviàries 
que facin la publicació de les declaracions de xarxa en castellà i en una altra llengua 
oficial de la Unió Europea, com a mínim. 

Pel que fa a les normes discriminatòries en l’educació, són aquelles disposicions que 
desenvolupen currículums, cursos i proves educatives concretes i hi afavoreixen o 
imposen el castellà exclusivament. No s’hi inclouen les normes més generalistes i amb 
previsions d’activitats més esporàdiques i menys reglades, que encaixen més bé en la 
categoria de la difusió cultural i la simbologia de l’Estat. El 2018 van ser 8. 

En aquest camp es poden destacar el Pla de Xoc per a l’Ocupació Jove 2019-2021, 
que estableix un seguit de cursos de llengua castellana (però cap de llengua catalana) 
que tots els Serveis Públics d’Ocupació han d’utilitzar en l’elaboració de l’oferta 
formativa, i una ordre del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
que deriva a les comunitats autònomes la regulació i el desenvolupament de la prova 
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de coneixement de la legislació marítima dels títols professionals del sector pesquer, 
però els imposa l’obligació d’oferir-la en castellà i deixa a la seva discrecionalitat la 
possibilitat d’oferir-la en altres llengües oficials.

L’etiquetatge és un àmbit en què les normes impositives d’origen estatal no són gaires, 
perquè la regulació del mercat correspon principalment a les institucions de la Unió 
Europea. Tanmateix, cada any n’hi ha algunes i el 2018 no va ser cap excepció: fins a 4 
normes aprovades aquell any obliguen a la utilització del castellà en l’etiquetatge de 
productes comercials, sense preveure cap deure equivalent d’etiquetar en català. 

Una d’aquestes normes obliga a etiquetar en castellà els productes cosmètics, una altra 
afecta l’etiquetatge d’antibiòtics per a animals destinats a consum humà, i una tercera 
imposa un seguit de textos tancats que cal incorporar en l’etiquetatge dels productes 
làctics, redactats en castellà. La quarta norma és una llista de denominacions de 
peixos comercialitzables que la Secretaria General de Pesca elabora cada any. Aquesta 
disposició presenta, com cada any, una relació completa en castellà dels noms 
comercials de les espècies de peixos, i només una relació parcial i fragmentària de noms 
«complementaris» en català i en variants del castellà. 

Aquesta llista de noms és molt il·lustrativa dels efectes que l’ordenament constitucional 
té sobre la llengua catalana: com que el castellà és l’única llengua oficial de les 
institucions generals de l’Estat, la llista completa que en fa l’administració general 
és únicament en castellà; com que el català és només oficial en algunes comunitats 
autònomes, i ho és de manera separada en cada una d’elles sense que hi hagi 
autoritats lingüístiques comunes, no hi ha una relació única en català, sinó algunes 
relacions no coincidents en les diferents variants lingüístiques; com que el català no 
és singularitzat a la Constitució espanyola, sinó que s’engloba dins de «la riqueza de 
las distintas modalidades lingüísticas de España», no es fan distincions entre els noms 
«complementaris» en castellà que hi aporten Andalusia o Cantàbria i els noms en català 
que hi presenten Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

Finalment, els requisits lingüístics discriminatoris són aquells que imposen el 
coneixement del castellà en exclusiva per fer algun tràmit, beneficiar-se d’alguna 
mesura administrativa o exercir una ocupació, ja sigui pública o privada. A efectes 
classificatoris, no hem incorporat en aquesta categoria les normes que exigeixen 
requisits de coneixement del castellà per beneficiar-se de beques i subvencions, perquè 
les hem considerades imposicions lingüístiques en l’àmbit dels ajuts públics. 

Si no comptem els requisits de conèixer el castellà per accedir a ajuts i beques, el 2018 
es van aprovar 10 normes lingüísticament discriminatòries en el camp dels requisits. Un 
exemple seria l’Ordre ETU/320/2018, que recorda que una patent o sol·licitud de patent 
ha d’estar redactada en castellà o traduïda a aquesta llengua perquè tingui efectes a 
Espanya i regula els requisits i les condicions per poder-ne fer les traduccions a aquesta 
llengua. 

Un altre exemple seria l’Ordre JUS/218/2018, que diu que els treballs que es presentin 
a les publicacions científiques del Ministeri de Justícia «estarán escritos en español o 
en cualquier otro idioma que acepte el Consejo de redacción de la revista», formulació 
que blinda el castellà, però deixa a la discrecionalitat dels consells de redacció de les 
revistes oficials del Ministeri la possibilitat d’usar altres llengües.

Un tercer exemple seria  el conveni laboral dels controladors de trànsit aeri, publicat el 
30 de juliol al Butlletí Oficial de l’Estat, que imposa a aquests treballadors un requisit 
de comprensió del castellà i l’anglès i un deure d’examinar-se d’aquestes llengües 
periòdicament, però prohibeix a les empreses que els requereixin coneixements de 
«lengua local» si no hi ha motius de seguretat clars (i, en aquest cas, sempre amb 
«carácter proporcionado y transparente»). 

Com a darrer exemple podem esmentar una resolució del 16 de novembre de la 
Secretaria d’Estat de la Funció Pública que regula la mobilitat dels funcionaris estatals 
i estableix que conèixer el català és un simple mèrit per a la provisió d’alguns llocs de 
treball en els territoris en què el català és oficial –el castellà, és clar, és de coneixement 
obligatori per part de tots els funcionaris, com ho és, de fet, de tots els ciutadans.

Font: Elaboració pròpia a partir de la recerca al BOE

Disposicions aprovades el 2018 per les institucions generals de l’Estat  
que imposen el castellà i releguen el català 

Àmbit Sector privat  
(empresa i etiquetatge)

Sector públic Total

Ajuts 1 7 8

Difusió i simbologia 1 10 11

Documentació 4 13 17

Documentació i requisits 0 1 1

Documentació, etiquetatge 
i requisits

1 0 1

Educació 0 8 8

Etiquetatge 3 0 3

Requisits 1 7 8

Total 11 46 57
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2.2. La Unió Europea i les institucions internacionals

Com ja hem dit, gairebé la totalitat de les normes que imposen el castellà i exclouen 
el català en territoris catalanoparlants ho fan perquè el castellà és llengua oficial de 
l’Estat espanyol i de la Unió Europea i el català no és ni una cosa ni l’altra. A diferència 
de la legislació espanyola, que sempre imposa el castellà explícitament, la normativa 
europea sol privilegiar les llengües oficials dels estats o de la Unió de manera 
genèrica, sense anomenar-les, però l’efecte que resulta d’aquesta situació als territoris 
catalanoparlants de l’Estat espanyol és el mateix: la imposició exclusiva de la llengua 
castellana. 

Canviar aquesta situació depèn només de la voluntat del govern i del parlament 
espanyols, però els partits principals de l’Estat s’han mostrat sempre oposats a la 
igualtat lingüística efectiva. A causa d’aquesta actitud, l’any 2018 les institucions 
comunitàries van aprovar un total de 76 normes que afavoreixen el castellà i releguen el 
català a l’Estat espanyol. D’una altra banda, fins a 5 normes de la Comissió Econòmica 
per a Europa, de les Nacions Unides, també afavoreixen el castellà a Espanya com a 
«idioma del país» o «lengua nacional».

La Unió Europea té competències àmplies en matèria de regulació de mercat. Per 
aquesta raó, fins a 35 de les 76 normes europees impositives del castellà de 2018 
regulen aspectes del mercat, les empreses i el sector privat (un 46% del total). Una 
gran majoria (29) d’aquestes 35 normes regulen l’etiquetatge i hi imposen les llengües 
oficials de la Unió o dels estats membres. 

A més, les 5 normes impositives de l’ONU són totes elles reguladores del mercat i fan 
referència a l’etiquetatge i la documentació necessària per a la comercialització dels 
productes. En concret, regulen l’homologació d’automòbils: la protecció dels ocupants 
en casos d’accidents, els dispositius de control de les emissions dels vehicles pesats, 
els cinturons de seguretat i els sistemes de retenció, els mecanismes d’acoblament de 
vehicles combinats, i els folres dels frens.

Una classificació temàtica de les 76 normes europees al marge de la dicotomia 
entre normes reguladores del sector públic i del privat ens permet de dividir-les en 
les categories següents: difusió i simbologia, documentació, etiquetatge i requisits. 
Aquestes quatre categories també són presents en la classificació que hem ofert en 
l’apartat anterior de les normatives impositives estatals, per bé que en l’àmbit estatal 
s’hi afegien dues categories més: els ajuts públics i l’educació. Aquest decalatge també 
es va produir l’any 2017 i és conseqüència del fet que la titularitat en aquestes matèries 
és en exclusiva estatal, sobretot en el cas de l’educació.

Com en el cas de la normativa estatal, el tipus de normativa europea lingüísticament 
discriminatòria que es repeteix més és la que regula les llengües admissibles o 
obligatòries en la documentació. En concret, fins a 47 de les 76 normes que es van 
aprovar el 2018 contenen prescripcions d’usar unes llengües determinades en la 
documentació. Es tracta d’una categoria àmplia que abasta tant les obligacions 
lingüístiques que les institucions i administracions de l’espai europeu tenen en les 
comunicacions entre elles i amb els particulars, com els drets dels ciutadans a l’ús 
d’unes llengües però no d’unes altres amb les administracions i les empreses, o els 
deures lingüístics de les empreses en el tracte per escrit amb el sector públic i els 
consumidors.

Un exemple de norma discriminatòria que regula el comportament de l’administració 
és el Reglament 2018/1805, sobre reconeixement mutu de resolucions d’embargament 
i decomís, que estipula que les autoritats d’emissió dels certificats d’embargament o 
decomís han de proporcionar a les autoritats d’execució traduccions a la «lengua oficial 
del Estado de ejecución o a cualquier otra lengua que el Estado de ejecución acepte».

Una norma lingüísticament discriminatòria que afecta els drets d’ús dels ciutadans 
és la Decisió d’execució 2018/1614, sobre els registres de vehicles, que estableix que 
els ciutadans han de tenir accés al Registre Europeu de Vehicles des dels cercadors 
d’internet principals en les llengües oficials de la Unió Europea. Finalment, una norma 
impositiva quant a les llengües de la documentació de les empreses és el Reglament 
d’execució 2018/574, sobre el sistema de traçabilitat dels productes del tabac, que 
imposa als fabricants i importadors de tabac el deure de crear repositoris informàtics 
en línia en les llengües oficials de la Unió.

El segon tipus de normes europees que imposen el castellà més freqüent són les 
regulacions sobre etiquetatge: 29 de les 76 normes regulen aquest camp. De fet, atesa 
l’amplitud de la categoria «documentació», que conté normes de naturalesa molt 
diversa, es pot considerar que l’etiquetatge és l’àmbit específic en què és més constant 
la imposició lingüística per part de les institucions europees. 

La naturalesa dels productes en què les institucions europees imposen l’etiquetatge en 
llengües oficials és variada, però hi ha una incidència molt important de l’etiquetatge 
alimentari. Cal dir que algunes d’aquestes normes no imposen explícitament unes 
llengües determinades, però sí que estableixen indicacions literals que han de constar 
en l’etiquetatge, i com que les normes de la Unió Europea només tenen versions 
oficials en les llengües oficials de la Unió, aquestes indicacions no es proveeixen en 
català. A més, cal recordar que les normatives sobre aliments específics es limiten a 
desenvolupar i afegir requisits addicionals a una norma de l’any 2011, el Reglament 
1169/2011, que estableix que en l’etiquetatge dels productes alimentaris les autoritats 
dels estats només podran exigir la presència de llengües oficials, com a contrapunt a la 
llibertat i unitat inherents al mercat únic. 
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Les altres dues categories de normes impositives en l’àmbit europeu –els requisits i 
la difusió i simbologia– són pràcticament residuals, amb una sola normativa en cada 
cas, fet que denota la preponderància absoluta de la documentació burocràtica i la 
regulació del mercat únic en la ment del legislador comunitari. 

La norma europea de caràcter lingüísticament discriminatori en matèria de requisits és 
un reglament delegat de la Comissió Europea que regula les normes tècniques sobre 
determinats instruments financers i criteris d’avaluació del mercat financer. Aquest 
reglament imposa als gestors del fons d’inversió a llarg termini europeu que facin la 
seva tasca en  «la lengua oficial o en las lenguas oficiales del Estado miembro en el que 
se comercializa el FILPE». 

La norma sobre difusió i simbologia és un reglament d’execució de la Comissió Europea 
sobre classificació de determinats productes alimentaris. Cada versió lingüística 
d’aquest reglament –en les 24 llengües oficials de la Unió Europea– fa una llista dels 
estats membres i estableix un codi per a cada estat, que es vincula al nom de la llengua 
tant en la versió lingüística del reglament com en la «lengua original». Així, la versió 
castellana del reglament vincula el codi «BE» a «Belgique/België» i a «Bélgica», i el codi 
«DE» a «Deutschland» i a «Alemania», mentre que el codi «ES» per a Espanya només es 
vincula a la versió castellana del nom de l’estat: «España». Tot i que aquesta mena de 
normativa no representa una discriminació individualitzada, sí que mostra la vinculació 
identitària de l’Estat espanyol amb una sola de les seves comunitats lingüístiques, la 
castellana, i l’acceptació per part de la Unió Europea d’aquesta actitud excloent.

3. La normativa autonòmica
La legislació autonòmica dels territoris catalanoparlants sol ser igualitària, amb 
l’excepció de la que afecta la Franja de Ponent, perquè a l’Aragó el castellà és l’única 
llengua oficial de l’administració autonòmica i de la regió en general. 

Al País Valencià, i en menys mesura a les Illes Balears, ocasionalment s’aproven 
normes que beneficien el castellà, sovint a causa de la manca d’un requisit 
generalitzat per als funcionaris de conèixer el català, requisit que sí que hi ha per al 
castellà. A més, el País Valencià té la particularitat de ser conformat per dues àrees 
lingüístiques diferenciades, una en què el català és la llengua autòctona i tradicional 
i una altra en què ho és el castellà. Aquest dualisme lingüístic valencià, sumat a la 
imposició del castellà a tot el territori de l’Estat continguda a la Constitució espanyola, 
fa que algunes normes que inclouen proteccions igualitàries per a ambdues llengües 
a la zona catalanoparlant facin excepcions a la zona castellanoparlant que beneficien 
únicament el castellà. 

Com ja hem explicat, aquest informe fa una revisió de tota la normativa publicada al 
Butlletí Oficial de l’Estat. Això té una limitació, perquè la normativa d’àmbit estatal i 
la d’àmbit europeu hi apareixen completes, però l’autonòmica només hi surt quan té 
rang de llei. Cal dir que al BOE també es recullen les sentències judicials, que poden 
afectar la normativa autonòmica. 

De normes autonòmiques amb rang de llei que privilegiïn el castellà en territoris 
catalanoparlants, el 2018 només se’n va publicar una: una llei valenciana de 
coordinació de policies locals que preveu que el coneixement del valencià sigui un 
simple mèrit no eliminatori per accedir a les promocions (mentre que el coneixement 
del castellà és un deure de tots els ciutadans per mandat constitucional, i per tant, 
també dels funcionaris). 

Al marge d’aquesta llei valenciana, es van aprovar nombroses normes autonòmiques 
amb rang inferior que regulen aspectes lingüístics per als territoris catalanoparlants. 
Tanmateix, fora de l’Aragó, la majoria d’aquestes normes eren igualitàries entre el 
castellà i el català. Per aquesta raó, en aquesta secció, en comptes d’enumerar lleis 
impositives, presentem una anàlisi de caràcter eminentment qualitatiu de les normes 
amb contingut lingüístic més destacades que van aprovar les comunitats autònomes 
amb territoris catalanoparlants durant el 2018.
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3.1. Catalunya

L’activitat parlamentària a Catalunya durant l’any 2018 va ser escassa. A final 
d’octubre de 2017, el govern espanyol de Mariano Rajoy va deposar el govern de la 
Generalitat, va atorgar-se’n les competències, va dissoldre el Parlament de Catalunya i 
va convocar eleccions autonòmiques per a final d’any. Després de la victòria renovada 
de les forces independentistes el 21 de desembre de 2017, el govern espanyol va 
mantenir la intervenció de la Generalitat i els intents reiterats de formar govern van 
ser avortats per accions de la judicatura espanyola, la monarquia i el govern espanyol 
mateix. 

Aquesta situació es va allargar fins a mitjan maig de 2018, quan els diferents actors 
que aplicaven vets van tolerar la conformació d’un govern autonòmic encapçalat per 
Joaquim Torra. Fins aquell moment, l’activitat parlamentària havia restat paralitzada 
i no es van prendre decisions executives de contingut lingüístic. Potser, l’únic element 
que es podria considerar una decisió executiva en aquest àmbit va ser la no-renovació 
per part del govern interventor de Rajoy de la prova pilot amb què es remunerava amb 
14 euros extres la presentació de demandes en català per part dels advocats del torn 
d’ofici.

Després de la investidura de Joaquim Torra l’activitat parlamentària es va activar 
però va restar escassa, perquè una nova intervenció de la judicatura que impedia 
que alguns diputats exercissin el dret de vot va fer perdre la majoria parlamentària 
independentista. Durant l’any 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar tan sols tres 
normes amb rang de llei i cap d’elles regulava aspectes relacionats amb la política 
lingüística i els drets dels parlants. Tanmateix, a partir del mes de maig i fins a final 
d’any sí que s’aprecia una activació de la potestat executiva del govern i l’aprovació 
d’un seguit de disposicions de caire lingüístic.

Una primera disposició executiva que resulta interessant és el Decret 129/2018, de 
la traducció i la interpretació jurades. Aquesta norma revisa i actualitza la regulació 
de l’habilitació per traduir i interpretar de manera jurada del català a altres idiomes 
i d’altres idiomes al català. La disposició detalla els requisits que són necessaris i 
el procés que cal seguir per obtenir l’habilitació, i la manera d’acreditar-la en els 
documents que es vulguin oficials. El punt més important d’aquest decret és que 
contribueix a consolidar el principi d’oficialitat del català que recull a l’Estatut 
d’Autonomia (article 6) i el principi de validesa jurídica que se’n deriva i que recull la 
Llei 1/1998, de política lingüística (article 3.2).

Al marge d’aquesta norma, l’únic element destacable de l’activitat del govern és que 
a partir de maig s’activen novament les ajudes públiques i subvencions encaminades 
a normalitzar la llengua catalana. En aquest camp es poden destacar les ajudes 
al doblatge i la subtitulació per una banda, i a la producció editorial per una altra. 
La resta de disposicions del govern de 2018 que toquen la matèria lingüística ho 

fan de manera més aviat tangencial, bé perquè és un element secundari integrat 
en programes més amplis, bé perquè es regulen institucions de caire lingüístic –el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, el Cens d’entitats de foment de la llengua 
catalana– que no incideixen directament en la llengua.

Finalment, també és necessari d’esmentar l’activitat dels tribunals, sempre 
intervencionistes, quan no activistes, en matèria de llengua. El mes de febrer es va 
publicar la sentència del Tribunal Constitucional espanyol 7/2018, sobre el Codi de 
Consum de Catalunya. Es tracta d’una segona sentència sobre aquesta llei, apareguda 
uns mesos després de la STC 88/2017. Si la primera de les sentències resolia la 
impugnació de l’ombudsman espanyol, el «Defensor del Pueblo», la segona resolia el 
recurs del grup parlamentari del PP al Congrés dels Diputats espanyol. 

La sentència de 2018 és continuista, com és d’esperar per la poca distància temporal 
amb el primer pronunciament, i manté la potestat de la Generalitat de Catalunya 
d’adoptar «una regulación donde se establezca la obligación de que determinados 
documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comercializados en Cataluña 
se encuentren también en catalán». Així, les obligacions de les empreses d’etiquetar 
i oferir la informació de consum en català són plenament vigents sempre que no 
hi hagi «una eventual limitación del ejercicio competencial por la normativa de la 
Unión Europea en la materia» –com hi ha, per exemple, en l’etiquetatge de productes 
alimentaris. Alhora, la sentència reafirma que la previsió del Codi de Consum que 
reconeix el dret de ser atès en català, oralment i per escrit, no té efectes vinculants 
per si mateixa, perquè segons el tribunal, es tractaria d’una mera «proclamación in 
abstracto» que necessitaria un desenvolupament posterior en altres normes. 

Cal apuntar igualment que el govern espanyol de Mariano Rajoy va impugnar la 
norma que concreta les obligacions que es deriven del dret d’atenció en català que 
proclama el Codi de Consum, la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires, que imposava 
als treballadors de cara al públic un deure d’«estar en condicions de poder atendre 
els consumidors quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya» 
(article 8.3), precisament en aquest punt. El govern de Pedro Sánchez va mantenir 
la impugnació contra la llei i contra l’article 8.3, però a començament de 2018 va 
demanar al Tribunal Constitucional que aixequés la suspensió d’alguns articles, entre 
els quals hi havia l’article 8.3. Amb aquest aixecament de la suspensió, que el Tribunal 
Constitucional espanyol va concedir, va entrar en vigor el deure dels treballadors 
d’estar en condicions d’atendre els usuaris que parlen en català.
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3.2. Les Illes Balears

El tema central del debat públic en matèria de política lingüística a les Illes Balears 
l’any 2018 va ser l’exigència del català al personal del Servei de Salut de les Illes 
Balears. Aquesta qüestió restava pendent des de l’aprovació de la Llei 4/2016, de 6 
d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català 
en l’àmbit de la funció pública, que preveu que l’exigència del català es concreti 
reglamentàriament; tant pel que fa al nivell exigit com als àmbits concrets en què 
s’exigeix i la transicionalitat entre la situació present i la futura.  Aquesta llei ha 
estat objecte d’atacs molt durs per part del nacionalisme lingüístic espanyol, que 
ha argumentat repetidament que es tracta d’una «imposició lingüística» envers els 
ciutadans. 

En relació amb la funció pública en general, durant l’any 2018 finalment es va fer el 
desenvolupament reglamentari de l’ús del català en l’administració autonòmica a 
partir del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en 
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’aprovació d’aquest 
decret va recuperar els principis fonamentals de la normativa sobre usos lingüístics 
en l’àmbit administratiu que havia estat vigent des de 1990 fins al moment en què 
José Ramón Bauzá va accedir a la presidència de les Illes Balears. Amb aquest Decret 
es va pretendre fonamentalment establir un model d’organització i funcionament 
de l’administració autonòmica i les entitats que en depenen basat en l’ús normal 
i general de la llengua catalana en l’àmbit administratiu que garanteixi els drets 
lingüístics dels ciutadans i alhora doni un impuls al foment i la normalització de la 
llengua pròpia de la comunitat autònoma.

Pel que fa a l’exigència de requisits lingüístics als funcionaris, cal destacar la inserció, 
mitjançant la Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes 
de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, funció publica, 
pressupostària i règim local, d’una nova disposició addicional catorzena en la Llei 
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. Aquesta disposició preveu que per al reingrés en adscripció provisional, el 
personal funcionari de carrera que no té reserva d’un lloc de feina haurà d’acreditar el 
nivell de coneixement de la llengua catalana exigit en el moment de l’ingrés en el cos, 
escala o especialitat en el qual reingressa.

En allò que concerneix l’àmbit concret del sistema sanitari públic, el desenvolupament 
reglamentari s’ha concretat amb l’aprovació del Decret 8/2018, de 23 de març, pel 
qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut 
de les Illes Balears. Aquest decret regula l’acreditació de coneixements de la llengua 
catalana per a l’ingrés i l’ocupació de places de personal estatutari en el Servei de 
Salut de les Illes Balears.  S’hi estableixen els nivells de coneixements de llengua 
catalana que ha d’acreditar el personal del Servei de Salut de les Illes Balears –que, 
per una altra banda, són dos nivells inferiors que els que es requereixen a la resta de 
cossos autonòmics–, es determinen previsions específiques per a l’acreditació de la 

capacitació lingüística, es preveuen conseqüències de la manca d’acreditació dins el 
termini –que en cap cas comporten la pèrdua de la plaça per manca de capacitació, 
sinó que tan sols afecten la possibilitat d’obtenir alguns complements salarials 
i trasllats– i es regula la manera en què el coneixement de la llengua catalana es 
configura com un mèrit de consideració necessària en tota mena de procediments de 
provisió.  

Més enllà del personal funcionari, s’han abordat els requisits lingüístics per al personal 
interí, amb l’aprovació de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i 
la salut en el treball a les Illes Balears, que modifica el Decret 30/2009, de 22 de maig, 
pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de 
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

En conseqüència, a partir de 2018 s’estableix que el coneixement de català per sobre 
del que es requereix per a una plaça d’interí determinada és un mèrit que dona punts 
al candidat, tant si el lloc de treball s’adjudica per concurs com si es dona per prova 
selectiva. No és clar quin nivell de castellà s’exigeix de partida a aquests candidats, 
tot i que la normativa balear de 2007 sobre la qüestió (Llei 3/2007, de 27 de març, de 
la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears) diu que poden ser 
funcionaris les persones que tinguin la ciutadania espanyola (a qui s’exigeix com un 
deure el coneixement del castellà) o alguna altra que permeti l’accés al servei públic, 
«de conformitat amb la normativa vigent».

A més de l’aprovació de les normes jurídiques mencionades, durant l’activitat 
legislativa del 2018 a les Illes Balears pot destacar-se un augment de més de tres-cents 
mil euros (3.369.578 € contra 2.934.471 € l’any 2017) en la partida pressupostària per 
a la planificació lingüística i la normalització de la llengua catalana que preveu la Llei 
13/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears. 

3.3. El País Valencià

L’única norma autonòmica amb rang de llei amb efectes en territori catalanoparlant 
que privilegia el castellà publicada el 2018 és la Llei 17/2017, de la Generalitat, de 
coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana (apareix al BOE el gener de 
2018). Aquesta norma regulava, entre altres coses, els mecanismes, les condicions, els 
procediments i els requisits necessaris per aconseguir promocions dins dels cossos 
policials locals. 

Així com el coneixement del castellà és un deure de tots els ciutadans per mandat 
constitucional i això comporta en tots els funcionaris el deure de dominar-lo, la llei 
valenciana de policies locals no imposava un requisit anàleg de coneixement del 
valencià, sinó que es limitava a considerar-lo un mèrit per «valorar» en les proves per a 
les promocions, un element en cap cas eliminatori. 
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Al marge de les normes autonòmiques, però, cal incidir en la importància que les 
sentències interpretatives de la judicatura espanyola van tenir en la imposició 
del castellà al País Valencià. El 2018 va ser un any marcat pels pals a les rodes 
que la justícia espanyola va posar a les polítiques lingüístiques impulsades per 
l’administració valenciana; en concret, contra el Decret de plurilingüisme que va 
portar a l’actual Llei de plurilingüisme, i contra el decret 61/2017 de 12 de maig, 
sobre la regulació dels usos institucionals i administratius de les llengües oficials en 
l’Administració de la Generalitat. En tots dos casos, la Generalitat, dipositària de la 
sobirania popular dels valencians i el govern de la qual ha revalidat la majoria per 
quatre anys més el 2019, va haver de fer marxa enrere per obeir ordres dictades per la 
judicatura espanyola.

La Llei 4/2018, de 21 de febrer, de regulació i promoció del plurilingüisme en el 
sistema educatiu valencià, es va aprovar a les Corts valencianes per majoria àmplia. 
Tanmateix, no s’hauria proposat mai si abans el Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana (TSJCV) no hagués suspès parcialment un decret anterior 
que regulava el mateix àmbit. En concret, el Decret 9/2017, de 27 de gener, pel 
qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als 
ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, proposava un model que 
lligava l’ensenyament en valencià amb l’ensenyament en anglès. 

La llei aprovada posteriorment a la derogació del decret va eliminar el model per 
línies que hi havia fins al moment i es va limitar a establir mínims de llengües en tots 
els centres públics i concertats. En concret, es van establir com a llengües curriculars 
tant l’anglès, com el català i el castellà, i també es va establir que el català i el castellà 
havien de fer-se servir tant per a l’assignatura mateixa de la llengua com en una altra 
matèria troncal. 

La llei també va determinar que havia d’haver-hi un mínim del 25% de les hores en 
valencià, un 25% de les hores en castellà i entre un 15 i un 25% de les hores en anglès 
en el conjunt de l’escolaritat obligatòria. La norma també deia que el govern valencià 
havia de treballar per promoure que els centres de finançament públic tinguessin 
fins a un 50% de les hores en valencià i un 25% de les hores en anglès. Per últim, és 
rellevant que l’elaboració del projecte lingüístic del centre es va fer recaure en el 
Consell Escolar, que l’havia de fer d’acord amb criteris pedagògics i tenint en compte 
el context, i no les tries individuals de les famílies.

A més del Decret de plurilingüisme, el 2018 també es va anul·lar parcialment el Decret 
61/2017 de 12 de maig, dels usos institucionals i administratius de les llengües oficials 
de la Generalitat Valenciana. En concret, el TSJCV va anul·lar els articles que preveien 
la possibilitat de relacionar-se en català amb les administracions de les Illes Balears i 
de Catalunya, l’obligació de retolar exclusivament en valencià les instal·lacions de la 
Generalitat en el territori de predomini lingüístic de la llengua pròpia i la preferència 
d’ús del valencià en publicacions i interaccions amb la ciutadania, entre altres coses. 
Com és habitual, aquesta sentència es fonamentava en l’article 3.1 de la Constitució 

espanyola, que proclama el castellà –i únicament el castellà– com la llengua oficial de 
tot l’Estat, i de coneixement obligat per a tots els ciutadans.

D’una altra banda, més enllà de les sentències contràries, convé destacar que el 2018 
hi va haver avenços en la normalització de la toponímia, en concret dels municipis de 
Genovés, Algímia d’Alfara i Benlloc. També hi va haver un avenç en la normalització de 
Nàquera, que venia de la denominació única castellana «Náquera» i ha incorporat la 
toponímia bilingüe. 

El 2018 també es va aprovar la Llei 12/2018 de 24 de maig, de publicitat institucional 
per a l’interès ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques, 
que establia que la publicitat institucional de la Generalitat seria preferentment 
en valencià a les zones de predomini lingüístic valencià, i en castellà a les zones de 
predomini lingüístic castellà. 

Encara un altre avenç es pot trobar en la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets 
i garanties de la infància i adolescència, que en l’article 71.4 inclou el redactat 
següent quant al dret a la cultura: «les iniciatives culturals dirigides a la infància o 
a l’adolescència, que promoguen o donen suport les administracions valencianes, 
afavoriran de forma especial el coneixement de l’idioma, la història i la cultura de la 
Comunitat Valenciana». Això possibilita que de cara al futur es tingui en compte la 
llengua per al desenvolupament de polítiques en aquest àmbit.

El 2018 també es va aprovar la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, 
de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, que reserva 
a aquesta Administració el dret executiu de determinar els mèrits corresponents al 
coneixement del català en la contractació de personal. 

A més, la llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos per al 2018 preveu que 
tot opositor que vulgui, pugui fer la prova en valencià. Aquesta previsió representa 
una assegurança important per als candidats a treballar en la funció pública, perquè 
aquest dret no sempre s’ha respectat en el passat. Cal recordar la situació viscuda en 
unes oposicions a Godella el 2016, en què es va obligar un candidat a fer l’examen en 
castellà o a renunciar-hi, fet que va acabar per provocar la repetició de l’examen.

Encara en el camp del funcionariat, cal assenyalar que l’administració pública 
va organitzar cursos de valencià per a treballadors públics, per exemple, amb la 
Resolució de 21 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística 
i Gestió del Multilingüisme. També en la línia de promoció de l’ensenyament 
del valencià, l’obertura de set Escoles Oficials d’Idiomes en diverses poblacions 
valencianes augmenta considerablement l’oferta de cursos de valencià, per bé que 
no totes n’ofereixen. Pel que fa a l’àmbit privat, és destacable l’aprovació de la Llei 
15/2018, del 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, 
que preveu la necessitat d’impulsar l’aprenentatge de valencià en els estudis per a 
professionals del sector turístic, amb l’objectiu de promoure l’ètica de convivència 
entre habitants i turistes.
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Són també importants les ajudes públiques previstes i concedides durant el 2018. 
Així, es van proposar subvencions per a la promoció de la llengua en l’àmbit de 
l’exhibició de cinema, teatres, llibreries i campanyes publicitàries (Ordre I/2018 de 
28 de desembre); es van incloure subvencions a l’emissió en valencià de mitjans 
de comunicació locals i a les comissions de festes per a l’edició de programes en 
valencià (Programa 422.50 d’ajudes a la promoció del valencià);  i es van subvencionar 
activitats organitzades per ajuntaments i entitats locals del País Valencià i el Carxe 
que promovien l’ús de la llengua (Resolució de 13 de juliol de 2018, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

Finalment, és rellevant de dir que el 2018 es va posar en marxa la Xarxa Pública dels 
Serveis Lingüístics Valencians –Resolució de 3 de maig de 2018, del director general 
de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme– i el Consell Social de les Llengües 
–Decret 73/2018, de 8 de juny del Consell–, dos òrgans que haurien de tenir un paper 
destacat en la normalització lingüística i que són indicatius de la bona disposició del 
govern valencià per avançar en aquesta qüestió.

3.4. La Franja de Ponent (Aragó)

El 2018 la regulació autonòmica sobre les llengües autòctones de l’Aragó, l’aragonès i 
el català va circumscriure’s gairebé del tot a l’àmbit de la promoció cultural i les ajudes 
públiques; com, de fet, és habitual. L’Estatut d’Autonomia aragonès no contribueix 
a la protecció real d’aquests idiomes perquè, en comptes de fer-los oficials, com 
encomana l’article 3.2 de la Constitució espanyola, es limita a considerar-los, en 
l’article 7: «una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y 
cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento». De fet, 
l’Estatut ni tan sols anomena les llengües pròpies ni especifica quantes són, sinó que 
delega en una llei ordinària de les Corts de l’Aragó la tasca d’establir-ne les zones 
d’ús predominant, de regular-ne el règim jurídic i els drets d’ús dels parlants, i de 
promoure’n «la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión». En la 
resta de coses, la preponderància legal del castellà és total i s’obliga a usar aquesta 
llengua en tota mena de situacions, especialment en les relacions amb el poder públic 
autonòmic i en la documentació oficial.

Durant la primera meitat de la dècada dels 2010 hi va haver una forta polèmica 
legislativa al voltant de les llengües protagonitzada pel govern autonòmic del PP de 
Luisa Fernanda Rudi (2011-2015). Aquesta polèmica va assolir el zenit l’any 2013 amb 
l’aprovació de la Llei 3/2013, d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats 
lingüístiques de l’Aragó, que eliminava les denominacions «aragonès» i «català» 
contingudes en regulacions anteriors i creava unes expressions indirectes que, en el 
cas del català, semblaven negar la unitat de la llengua: «lengua aragonesa propia de 
las áreas pirenaica y prepirenaica» –expressió popularitzada de manera no oficial 
com a LAPAPYP– per a l’aragonès i lengua aragonesa propia del área oriental –LAPAO– 

per al català. Amb la tornada al govern autonòmic del PSOE en una coalició amb la 
Chunta Aragonesista, les Corts Aragoneses van aprovar l’any 2016 una llei –la Llei 
2/2016, de Mesures Fiscals i Administratives de la Comunitat Autònoma de l’Aragó– 
que reconeixia «el aragonés y el catalán de Aragón» com «las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias» i revertia el dany de la Llei 3/2013 en concretar així les referències 
vagues de l’Estatut d’Autonomia.

A partir d’aquell moment, les normes autonòmiques que fan esment de l’aragonès i 
el català solen anomenar-los per aquests noms –en el cas del català, per ser precisos, 
amb l’expressió «catalán de Aragón»–, tot i que es continuen aprovant algunes 
normatives que eviten d’identificar les llengües pròpies de manera individualitzada. 

La norma més destacada de 2018 en aquest sentit és la Llei 8/2018, d’actualització 
dels drets històrics de l’Aragó, que parla del «patrimoni lingüístic» i «les llengües i 
modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó»; fa esment de la necessitat de respectar 
els drets lingüístics que recull la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries i esmenta la llengua aragonesa pel seu nom, però no parla del català de 
manera directa. A més, aquesta llei introdueix una jerarquització en la protecció de les 
llengües pròpies de l’Aragó que perjudica el català, perquè emfasitza que l’aragonès 
ha de ser objecte d’una atenció, dignificació, protecció, difusió i ús especials perquè 
és la llengua de les institucions històriques de l’antic regne aragonès i perquè és «la 
única que solo es hablada en nuestro territorio». Com a punt positiu, la llei reconeix 
indirectament la unitat de la llengua catalana, perquè expressa que l’aragonès és 
l’única llengua exclusiva de l’Aragó.

Una altra norma del 2018 especialment rellevant en matèria lingüística són els 
Estatuts de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que recull el Decret 56/2018. El 
capítol tercer d’aquests estatuts crea l’Institut aragonès del català, que té com a 
funcions principals proposar a l’Acadèmia l’adaptació de la gramàtica del català a les 
varietats dialectals de l’Aragó; inventariar-ne i actualitzar-ne el lèxic; estimular-ne l’ús, 
l’ensenyament i la difusió; defensar-les i vetllar pels drets lingüístics dels parlants; 
col·laborar en la formació dels professors de català; fer d’autoritat en qüestions de 
normativa i correcció; assessorar el poder públic quant a l’ús correcte i la promoció 
de la llengua; determinar la forma oficial de topònims i antropònims de la zona 
catalanoparlant; i elaborar-ne el nomenclàtor toponímic. 

Aquesta norma també preveu la col·laboració de l’Institut aragonès del català amb 
les altres institucions acadèmiques de la llengua catalana, fet enormement positiu 
perquè situa les institucions de l’Aragó amb la unitat de la llengua i facilita que els 
parlants de català de l’Aragó comparteixin espais amb altres catalanoparlants i tinguin 
accés a recursos lingüístics que altrament els serien menys assequibles.

Una tercera norma destacable apareguda el 2018 és un acord del govern de l’Aragó  
de 10 d’abril –Ordre VMV/824/2018– que estableix un seguit de canvis en el Manual de 
Senyalització Turística autonòmic per, entre altres coses, generalitzar «el bilingüismo 
de las denominaciones de los municipios o entidades de población, en las zonas 
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declaradas de utilización predominante del aragonés y el catalán de Aragón». En 
aquest sentit, el nou Manual especifica que les senyalitzacions turístiques podran 
ser bilingües en allò relatiu a les denominacions oficials dels municipis o entitats de 
població en les zones tradicionals de l’aragonès i el català. La norma no és plenament 
positiva, perquè deixa oberta la possibilitat d’incorporar el català en la senyalització 
sense obligar-hi, i a més hi posa algunes condicions, com que la presència del català 
no dificulti la comprensió del rètol.

Al marge d’aquestes tres normes, la resta de legislació aragonesa de 2018 que 
fa referència al català és normativa relacionada amb la promoció cultural. En 
aquest sentit destaquen un seguit de convenis de col·laboració que van signar 
el govern aragonès i les comarques catalanoparlants de l’Aragó: la Matarranya 
(Ordre PRE/1319/2018), el Baix Cinca (Ordre PRE/1937/2018), la Ribagorça (Ordre 
PRE/1996/2018) i la Llitera (Ordre PRE/1942/2018). En aquests convenis, el govern 
aragonès atorgava subvencions econòmiques de 5.000 € a les comarques perquè 
organitzessin activitats de difusió del català: publicacions, retolacions, ensenyament, 
dinamització social, cultural, comercial o esportiva, informació i assessorament. 

Encara en matèria de promoció cultural, el govern aragonès va continuar concedint 
el Premi Guillem Nicolau, que premia una obra de creació literària en català, i també 
va renovar el programa Jesús Moncada, que proveeix els centres educatius que hi 
estan adscrits d’una oferta d’activitats científiques i humanístiques en català per a 
l’aprenentatge en aquesta llengua. El Premi Desideri Lombarte, atorgat a promotors 
d’activitats de dignificació del català, no es va concedir perquè és de caràcter biennal 
i l’anterior s’havia lliurat el 2017. Tanmateix, es van convocar subvencions amb un 
import total de 40.000 € a entitats del territori que volguessin organitzar activitats de 
foment de les llengües i modalitats autòctones, amb un ventall ampli de possibilitats: 
educació i formació, retolació i cartelleria, concerts i festivals, jornades i congressos, 
investigació, etc.

4. Conclusions
Els ciutadans de l’Estat espanyol, també els catalanoparlants, estan subjectes a un 
bombardeig mediàtic constant de les idees del nacionalisme espanyol, que té en 
l’hegemonia del castellà un element central. Aquesta ideologia política supremacista, 
que domina en les principals institucions i grups de poder d’Espanya, presenta la 
preponderància del castellà i la seva expansió en territoris en què no és la llengua 
parlada tradicionalment com a productes «naturals» de la història i del seu pes 
demogràfic, fet que justificaria el reconeixement a uns parlants uns drets que no es 
reconeixen a uns altres. 

De la mateixa manera, el nacionalisme lingüístic espanyol argumenta que les llengües 
autòctones de l’Estat diferents del castellà només es mantenen per la intervenció del 
poder públic, i presenta aquesta intervenció com una imposició artificiosa i il·legítima. 
Així, l’ús del castellà seria espontani i la seva expansió es produiria per la voluntat 
lliure dels (ex)parlants d’altres llengües i per la seva utilitat, explicada tant per la 
demografia com per unes suposades qualitats intrínseques superiors. 

Aquest estudi de la legislació lingüística per a l’Estat espanyol aprovada l’any 2018 ha 
mostrat, un any més, que el discurs del nacionalisme lingüístic espanyol és fal·laç i 
que el castellà és, de fet, una llengua fortament regulada i imposada.

A l’empara de l’article 3.1 de la Constitució espanyola, precepte jurídic que consagra 
la desigualtat entre comunitats lingüístiques a Espanya i la supremacia del castellà, 
el govern central de l’Estat va aprovar l’any 2018 fins a 57 normes específiques que 
imposaven l’obligació de l’ús d’aquest idioma en territoris catalanoparlants.  
La xifra és semblant a la dels anys anteriors: el 2016 el govern central de l’Estat  
va aprovar 62 normes lingüísticament impositives, el 2017 en va aprovar 55. 

L’article 3.1 de la Constitució espanyola proclama que el castellà és la llengua oficial 
de l’Estat i imposa a tots els ciutadans espanyols el deure de conèixer-lo. Segons 
el Tribunal Constitucional espanyol, aquesta formulació blinda per una banda la 
capacitat del poder públic d’operar únicament en castellà sense que els ciutadans 
puguin exigir l’ús d’una altra llengua, i per l’altra impossibilita que el poder públic 
pugui fer una exigència anàloga de coneixement del català a la ciutadania. 

Aquesta ordenació significa que el castellà, que és la llengua materna d’una part  
de la ciutadania i es parla tradicionalment en una part del territori estatal, és elevat, 
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per decisió de l’Estat, a la condició de «lengua común» somniada pel nacionalisme 
espanyol, i als seus parlants se’ls reconeix el dret de ser entesos per tothom i a tot 
arreu, dins i fora del seu territori tradicional, alhora que el mateix dret es nega als 
parlants d’altres comunitats lingüístiques. Això comporta a la pràctica la creació 
de dues classes de ciutadans segons la llengua materna i significa que els parlants 
no privilegiats tenen un deure d’adaptació als parlants de la llengua «de primera». 
És sobre aquesta base que cada any apareixen normatives específiques noves que 
imposen el castellà, que consoliden i reforcen aquesta desigualtat de partida.

De les 57 normes discriminatòries que l’Estat va aprovar directament l’any 2018, 11 
imposaven l’ús del castellà al sector privat. Això despulla novament el discurs fal·laç 
del nacionalisme espanyol, que tant d’èmfasi posa en la suposada espontaneïtat i 
llibertat de l’ús del castellà en el mercat. Tanmateix, el gruix de la legislació en matèria 
de mercat l’aprova la Unió Europea, que té competències àmplies en la matèria. 
Les normes europees són, en aquest sentit, tan discriminatòries com les aprovades 
directament pel govern i el parlament espanyols. 

L’any 2018 les institucions europees van aprovar fins a 76 disposicions que imposaven 
l’ús de llengües oficials de la Unió o dels estats membres, 35 de les quals regulaven 
el sector privat. La xifra de 76 normes europees discriminatòries és un augment molt 
considerable respecte de les 38 que la Plataforma per la Llengua va detectar l’any 
2017. 

A això cal afegir 5 normes aprovades per la Comissió Econòmica per a Europa, de 
les Nacions Unides, que també afavorien el castellà perquè és l’«idioma del país» 
o la «lengua nacional», condicions que les pràctiques administratives i judicials 
espanyoles només reconeixen al castellà. En última instància, però,  totes les normes 
internacionals que privilegien el castellà i releguen el català són igualment atribuïbles 
a l’actitud de l’Estat, que s’identifica únicament amb la comunitat lingüística 
castellana i s’oposa a l’oficialitat estatal i comunitària del català.

Al marge de la distinció entre normes reguladores del sector públic i el sector privat, 
una classificació temàtica de la normativa que imposa el castellà ha permès a la 
Plataforma per la Llengua de demostrar un any més fins a quin punt l’Estat espanyol 
és intervencionista en matèria de llengua. En concret, les normes estatals que 
imposen el castellà es poden classificar en 6 grans grups: les que l’exigeixen en els 
ajuts públics, les que en promouen la difusió cultural exclusiva i hi identifiquen l’Estat 
en conjunt, les que l’imposen en l’educació, les que l’exigeixen en l’etiquetatge, les que 
el situen com un requisit laboral i les que n’obliguen l’ús en la documentació. 

Si es té en compte que algun d’aquests àmbits, especialment el de la documentació, 
és molt ampli, només es pot concloure que l’activisme estatal a favor del castellà és 
transversal, una veritable política d’Estat. Alhora, com que les categories temàtiques 
són per natura simplificadores de la complexitat i transversalitat de la normativa 

impositiva concreta, aquest informe conté un annex en què s’ofereix una llista de les 
normatives estudiades i una breu explicació de cadascuna.

Davant del poder dur i la intervenció directa de l’administració estatal –i la de la 
Unió Europea en un altre rasant–, la normativa autonòmica es caracteritza perquè és 
molt més tova i se centra en la promoció i la difusió. En aquest sentit, la normativa 
autonòmica només sol ser «dura» en àmbits en què la legislació de l’Estat manté un 
desequilibri de partida (requisits dels funcionaris, etiquetatge, etc.), per bé que hi ha 
alguna excepció si ens centrem només en els desequilibris mantinguts per la legislació 
actual i no per dinàmiques creades per la coerció estatal del passat (per exemple, en 
educació i en matèria de cartes de restaurants i retolació comercial). 

L’any 2018, el principal exemple d’aquesta realitat són els reglaments aprovats 
pel govern balear per desplegar la nova llei de la funció pública, aprovada durant 
la legislatura de majoria progressista amb la voluntat de recuperar la capacitació 
lingüística en català dels funcionaris, que la majoria absoluta del PP i el govern de 
José Ramon Bauzá havia eliminat. Aquesta normativa autonòmica, que imposa 
drets i deures, i per tant no és de mera promoció cultural, no deixa de ser un intent 
d’equilibrar una situació de desigualtat imposada pel deure de coneixement del 
castellà que la Constitució espanyola imposa a tots els ciutadans i que la normativa 
específica imposa als funcionaris per extensió. 

La discussió sobre la llengua al País Valencià va girar principalment al voltant de 
la nova Llei de plurilingüisme, que impulsava un model lingüístic nou a l’escola 
després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana suspengués 
alguns elements claus d’un decret anterior del govern que regulava el mateix àmbit 
de manera més ambiciosa. El nou model educatiu de 2018 va eliminar les línies 
lingüístiques vigents fins al moment i va imposar un mínim d’immersió per a tots els 
estudiants en les dues llengües oficials del País Valencià (25% per a cadascuna) i un 
mínim i un màxim d’immersió en anglès (entre un 15% i un 25%).

La resta de legislació autonòmica aprovada el 2018 va ser eminentment de promoció 
i difusió cultural. A Catalunya, la situació d’intervenció de l’autonomia durant els 
primers cinc mesos de l’any va aturar qualsevol mena d’activitat legislativa i executiva, 
també en matèria de llengua. Amb la investidura del nou president de la Generalitat 
a mitjan maig, l’activitat legislativa es va activar molt lleugerament, però no es 
va aprovar cap llei que tractés matèries relacionades amb la llengua. Pel que fa a 
l’activitat executiva del nou govern català, va restar circumscrita al camp de les ajudes 
i les subvencions. 

Finalment, la normativa aragonesa en matèria de llengües pròpies, molt condicionada 
per l’oficialitat única del castellà també en el pla autonòmic, es va limitar a regular 
les subvencions i les ajudes i a ordenar les institucions de difusió cultural i els 
mecanismes per a la promoció turística.
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5. Annex. Normativa aprovada  
en les diferents administracions 
dels territoris de parla catalana  
que privilegia el castellà i relega  
el català
En aquest annex hi ha la llista de les 139 normatives publicades al Butlletí Oficial de 
l’Estat que hem detectat que imposen el castellà i releguen i marginen el català durant 
el 2018. Les hem dividides en 6 subapartats diferents, segons el nivell de govern en 
què s’han aprovat i d’altres circumstàncies:

1. Aprovades directament per les institucions centrals.

2. Aprovades per les institucions autonòmiques en territoris  
en què el català és la llengua pròpia. 

3. D’origen europeu que imposen llengües oficials dels estats membres.

4. D’origen europeu que imposen llengües oficials de la Unió.

5. D’origen europeu que imposen llengües oficials de la Unió o llengües  
oficials dels estats membres simultàniament o indistintament.

6. De les Nacions Unides.

5.1 Normativa de l’administració central de l’Estat

1. Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación 
del Juego, por la que se acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta 
a la propia de la participación de los jugadores con registro de usuario español 
para el juego de póquer online, y por la que se modifican determinadas 
resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 
de mayo, de regulación del juego. 

 S’estableix que el sistema tècnic de joc que organitza, explota i desenvolupa un 
joc en un context de liquiditat internacional ha de garantir que la informació 
que es proveeix als jugadors amb registre d’usuari espanyol ha de ser, com a 
mínim, en castellà.

2. Acuerdo técnico entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el 
Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania relativo 
al intercambio de oficiales de enlace entre el Estado Mayor de la Defensa de 
España y el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, 
hecho en Madrid y Bonn el 25 de octubre y 21 de noviembre de 2017. 

 L‘oficial d’enllaç que l’organisme d’origen proposi ha de tenir un coneixement 
elevat de «el idioma del Estado receptor». Això significa que es demana que els 
oficials d’enllaç alemanys sàpiguen castellà, però no cal que sàpiguen cap altra 
llengua pròpia de l’Estat.

3. Real Decreto 49/2018, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
998/2012, de 28 de junio, por el que se crea el Alto Comisionado del Gobierno 
para la Marca España y se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de 
creación del Consejo de Política Exterior. 

 Es crea un Alt Comissionat per a la Marca Espanya i la Promoció de l’Espanyol 
que té com a objectiu assessorar el govern central en la millora la imatge 
internacional d’Espanya i augmentar-ne la capacitat d’incidència internacional. 

 Correspon a l’Alt Comissionat de coordinar la planificació, l’impuls i la gestió de 
les actuacions públiques i privades que «orienten su actividad a la promoción 
del valor de la lengua española en los ámbitos económico, político, social, 
cultural, digital o cualquier otro». 

 En l’exposició de motius s’argumenta constantment que el castellà seria «la 
lengua común» dels ciutadans espanyols (amb independència  de si pertanyen 
a la comunitat lingüística castellana o no), que té molta importància global i 
que el patrimoni cultural que se’n derivaria seria excepcionalment rellevant. 
També es considera que el castellà seria un instrument bàsic de promoció de 
l’Estat (una eina de poder tou).

4. Canje de cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) para la celebración de un Curso Internacional sobre 
Seguridad Física Nuclear, hecho en Viena el 29 de mayo de 2017, el 28 de 
noviembre de 2017 y el 12 de enero de 2018. 

 S’organitza un curs per a la capacitació de professionals joves en els aspectes 
bàsics de la seguretat física nuclear, que s’ha d’impartir en castellà.  
En comptes d’oferir el curs en els diferents idiomes de l’Estat o de fer-lo en  
una llengua neutral, com l’anglès, s’ha optat per fer-lo únicament en castellà. 

 S’hi diu que el Consell de Seguretat Nuclear (l’organisme espanyol de seguretat 
nuclear) ha de traduir al castellà el material que l’Organisme Internacional de 
l’Energia Atòmica li ha d’enviar en anglès per a la impartició del curs.
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5. Programa de cooperación en los ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte 
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular 
China para los años 2018-2021, hecho en Madrid el 29 de enero de 2018. 

 La Xina i Espanya es comprometen a cooperar en els àmbits cultural, educatiu 
i científic i han d’establir centres culturals l’una en territori de l’altra per motiu 
de l’«interés recíproco por la lengua y la cultura» respectives. L’acord parla 
només d’una llengua espanyola, que s’entén que és el castellà, i només una de 
xinesa.

6. Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el Título 
profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se 
fijan los aspectos básicos del currículo. 

 S’imposen en el pla d’estudis un seguit d’obligacions d’adquisició de 
competències en llengua castellana, en comptes de formular-ho com «en la 
llengua del territori on s’imparteix el títol». En alguns casos es diu «en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia», però no sempre que es 
menciona el castellà es parla també de les altres llengües, i a més el castellà 
és obligatori sempre per a tothom, i sempre que es mencionen les llengües 
cooficials, ho són «en el cas» que la comunitat autònoma vulgui.

7. Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos 
cosméticos.

 Determinades informacions de l’etiquetatge dels productes cosmètics que es 
posen a la venda a l’estat espanyol han de ser obligatòriament en castellà, i 
també ho han de ser determinats continguts de l’expedient d’informació de 
cada producte que es custodia en territori de l’Estat. No es fa cap menció del 
català.

 També s’hi diu que es poden acceptar determinades documentacions 
científiques en anglès o francès, però que l’administració sempre pot exigir-
ne la traducció al castellà, si no entén alguna cosa. De nou, no s’hi diu res del 
català, ni com a possibilitat de presentar documentació en aquesta llengua ni 
com a llengua que l’Estat pugui exigir.

 Finalment, s’han de presentar en espanyol la documentació i la informació 
que l’autoritat competent requereix per a l’avaluació de la conformitat dels 
productes cosmètics, tot i que «podrá aceptarse su presentación en otras 
lenguas fácilmente comprensibles por dicha autoridad». A més de tot això, 
s’obliga que les comunicacions entre l’Agència espanyola de medicaments i 
productes sanitaris (AEMPS) i els professionals sanitaris siguin en espanyol.

8. Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies 
pesqueras y de acuicultura admitidas en España. // Corrección de errores 
de la Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, 
por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies 
pesqueras y de acuicultura admitidas en España. 

 Com el 2017 amb la «Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría 
General de Pesca, por la que se publica el listado de denominaciones 
comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España»,  
aquesta resolució (i la seva correcció d’errors) desenvolupa una previsió d’un 
reglament europeu perquè els estats membres confeccionin una llista de 
denominacions comercials per a diferents espècies de peix. 

 L’Estat espanyol ha proporcionat la llista dels peixos només en castellà; 
no ho ha fet per a les altres llengües de l’Estat, com el català. Tot i que la 
resolució permet que les comunitats autònomes afegeixin noms addicionals 
i els recull, s’entén que són noms «complementaris», que a més divideixen el 
domini lingüístic català perquè no proporcionen un nom comú equivalent al 
castellà, sinó que es consideren equiparables als noms «complementaris» que 
han proporcionat altres comunitats autònomes de l’Estat com Andalusia o 
Cantàbria.

9. Orden JUS/218/2018, de 23 de febrero, por la que se regulan las publicaciones 
oficiales periódicas del Ministerio de Justicia con contenido científico. 

 Els treballs presentats, que han de ser de caràcter científic, «estarán escritos en 
español o en cualquier otro idioma que acepte el Consejo de redacción de la 
revista». Per tant, el castellà està blindat per llei, però l’acceptació de qualsevol 
altre idioma es deixa a la lliure volició dels Consells de redacció de les revistes 
del Ministeri, que molt probablement no acceptaran treballs escrits en català.

10. Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Estatuto 
Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado 
por el Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo. 

 Es canvia el redactat d’alguns articles del «Real Decreto 215/2014, de 28 
de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal», entre els quals el sisè, que imposa el 
castellà en la remissió de documentació i informació a l’Autoritat Independent 
de Responsabilitat Fiscal, generalment per mitjans telemàtics, però també 
per altres mitjans en alguns casos excepcionals autoritzats per l’Autoritat 
Independent. 
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 En la reescriptura del Reial Decret es manté l’obligació de remetre la 
documentació i la informació en castellà i per mitjans telemàtics, però s’amplia 
la possibilitat de les excepcions a l’idioma (abans les excepcions només eren 
pel que fa als mitjans de remissió, ara ho poden ser pel que fa a la llengua).

11. Orden APM/243/2018, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del 
sector pesquero. 

 Es preveu que les comunitats autònomes han de regular i desenvolupar la 
prova sobre coneixement de la legislació marítima i pesquera espanyola per als 
titulats de l’Espai Econòmic Europeu i els familiars, però s’imposa que la prova 
s’ha de fer en castellà. Si bé es permet que les comunitats autònomes amb 
altres llengües oficials també ofereixin la prova en aquesta llengua, es remarca 
que en tot cas s’ha de possibilitar als interessats de fer la prova en castellà.

12. Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las 
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 
a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior 
del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas 
internacionales, los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros y 
las enseñanzas a distancia, para el curso 2017-2018. 

 Es diu que s’han de considerar programes educatius del Ministeri a l’exterior 
«los centros de titularidad mixta con participación del Estado español, 
secciones españolas y bilingües [però no seccions catalanes o bilingües en 
català i una altra llengua], y centros de Convenio». 

 A l’annex s’enumeren les modalitats i les matèries sobre les quals han d’anar les 
proves de batxillerat en els centres docents espanyols a l’exterior. S’especifica 
que una de les proves ha de ser de l’assignatura «Lengua Castellana y Literatura 
II», però no hi ha cap previsió que els alumnes s’hagin d’examinar de català. No 
és té en compte en absolut ni la llengua materna dels estudiants a l’exterior, 
ni la quantitat de parlants de les diferents llengües de l’Estat que hi ha a les 
comunitats espanyoles a l’exterior on hi ha els centres, ni cap altre factor: 
s’imposa el castellà a tothom, i punt.

13. Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil. 

 Es diu que en les proves selectives per a l’accés a l’ensenyament de formació de 
la Guàrdia Civil, quan sigui necessari, es faran sortejos per ordenar les llistes, 
que han de consistir a determinar la lletra de l’alfabet a partir de la qual s’ha 
d’establir l’ordre d’actuació dels aspirants. La relació alfabètica que es tindrà 
en compte ha de ser la que sigui conforme a les normes ortogràfiques de la Real 
Academia Española, que regula la llengua castellana.

14. Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,  
M. P., por la que se establecen las bases reguladoras del programa de formación 
dirigido a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición 
y mejora de competencias en el ámbito de la transformación y de la economía 
digital. 

 Es diu que les sol·licituds i tots els documents adjunts que es presenten 
a l’entitat pública empresarial Red.es de licitació i concessió d’ajudes 
relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, que en 
tots els casos s’han de fer per vies telemàtiques, han d’estar com a mínim en 
castellà.

15. Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba la Política de 
Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 S’estableix que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport té les funcions de 
proposar i executar la política de govern en matèria de promoció i difusió de la 
«cultura en español».

16. Orden PRA/325/2018, de 15 de marzo, por la se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018, por el que se prorroga el plazo de 
presentación de solicitudes de concesión de la nacionalidad española en virtud 
de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad 
española a los sefardíes originarios de España. 

 Una de les raons que s’esgrimeixen per a la pròrroga del termini de presentació 
de sol·licituds de concessió de la ciutadania espanyola per als sefardites és 
perquè les comunitats d’interessats ho han demanat, entre altres coses, per 
la dificultat i el temps necessari d’adquirir acreditacions de coneixement 
de castellà (han de passar proves de Diplomes d’Espanyol com a Llengua 
Estrangera, DELE), un requisit que es considera indispensable per demostrar la 
«vinculación con España». Per tant, s’insisteix que només la llengua castellana 
acredita aquest vincle, mentre que parlar català no representa cap mèrit, ni 
requisit, ni prova d’integració.
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17. Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos 
y condiciones en las que otros habilitados, distintos de los expresamente 
facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, podrán traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de 
patentes a que se refieren dichos artículos. 

 A l’exposició de motius es recorda que una patent o sol·licitud de patent ha 
d’estar redactada en castellà o traduïda al castellà perquè tingui efectes a 
Espanya. L’article únic d’aquesta llei, que modifica la Llei 24/2015, de Patents, 
regula els requisits i les condicions per poder fer les traduccions al castellà. 

18. Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, 
M.P., por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Impulso al 
Sector del Videojuego. 

 Per demanar una ajuda, l’entitat ha de presentar una sol·licitud i un seguit de 
documents acreditatius que han d’estar escrits, «almenys», en castellà. No es fa 
cap menció del català.

19. Resolución de 2 de abril de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Federación Española de Baile Deportivo. 

 S’estableix que el castellà és l’única llengua oficial i vehicular de la Federació 
Espanyola de Ball Olímpic i només es permet que puguin traduir els textos 
federatius federacions d’àmbit autonòmic de comunitats amb altres llengües 
oficials. En tot cas es remarca que, quan hi hagi discrepàncies entre versions, 
ha de ser la castellana que «hará siempre fe».

20. Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de septiembre de 2017. 

 Les entitats de gestió sense establiment a l’Estat espanyol, però que hi ofereixin 
serveis de drets d’explotació o altres de caràcter patrimonial, per compte i en 
interès de diversos autors o altres titulars de drets de propietat intel·lectual, 
han de comunicar-ho al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i han d’enviar-hi 
una còpia en castellà dels estatuts en vigor, entre altres coses. No es preveu 
la possibilitat d’enviar els estatus redactats en català o en altres llengües 
autòctones de l’Estat.

21. Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión 
electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos 
destinados a animales productores de alimentos para consumo humano, y se 
modifican diversos Reales decretos en materia de ganadería. 

 Es canvia el redactat de l’apartat tercer de l’article 9 del Reial Decret 
1409/2009, però es torna a imposar que un seguit de documents en què figuren 
declaracions obligatòries de l’etiquetatge han d’estar redactats, com a mínim, 
«en la lengua española oficial del Estado».

22. Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la 
República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. 

 L’Índia i Espanya es comprometen a facilitar que els presos que siguin ciutadans 
de l’altre estat puguin traslladar-se a una presó d’aquest altre estat. Tant el pres 
interessat en el trasllat com l’estat d’origen han de fer arribar a les autoritats 
de l’altre estat una sol·licitud i un seguit de documents acreditatius. En el cas 
espanyol, tots els escrits s’han de  presentar amb una traducció al castellà.

23. Orden DEF/462/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba el currículo de la 
enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con exigencia de 
titulación previa. 

 A l’annex es detalla el currículum de l’ensenyament de formació per a l’accés a 
l’Escala de Suboficials de l’Exèrcit de l’Aire per a aspirants amb titulació prèvia. 
Entre altres coses es preveu que unes categories de sergent determinades han 
de poder interpretar, transmetre i executar ordres i idees en castellà i anglès; no 
es diu res del català.

24. Orden DEF/463/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba el currículo de la 
enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso sin exigencia de 
titulación previa. 

 A l’annex es detalla el currículum de l’ensenyament de formació per a 
l’accés a l’Escala de Suboficials de l’Exèrcit de l’Aire per a aspirants sense 
titulació prèvia. Entre altres coses es preveu que unes categories de sergent 
determinades han de poder interpretar, transmetre i executar ordres i idees en 
castellà i anglès.
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25. Convenio complementario de revisión del Convenio de Seguridad Social 
firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y la República 
Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de 2012. 

 Es diu que les autoritats competents en matèria de seguretat social i els 
organismes d’enllaç d’Espanya i el Brasil s’han de poder comunicar entre si 
directament tant en portuguès com en castellà. D’aquesta manera, l’Estat 
espanyol torna a identificar-se exclusivament amb la llengua castellana i es 
nega a operar igualment en català, a acceptar l’ús del català i a protegir-lo de 
manera equivalent.

26. Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de concesión de becas 
de formación en régimen de concurrencia competitiva relacionadas con los 
fines de la Fundación Biodiversidad. 

 S’imposa l’ús del castellà o la traducció al castellà de tota la documentació 
relativa a les sol·licituds de les beques de formació de la «Fundación 
Biodiversidad». Els candidats han de tenir «dominio del idioma español» i han 
d’acreditar-lo si no tenen la ciutadania espanyola o han residit a l’Estat durant 
un període inferior a dos anys. També han de tenir coneixements d’anglès. En 
cap cas s’esmenta que hagin de saber català, i tampoc no es valorarà.

27. Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de 
formación, información y divulgación relacionadas con su ámbito de actuación. 

 Els candidats que s’han de beneficiar de les beques (de formació i 
perfeccionament professional) que convoca la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència han de tenir «dominio del idioma español» i han d’acreditar-lo 
si no tenen la ciutadania espanyola i la seva llengua materna no és el castellà. 
També han de tenir coneixements d’anglès i es valorarà que en tinguin de 
francès i alemany. En cap cas s’esmenta que hagin de saber català, i tampoc no 
es valorarà.

28. Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales. 

 Aquesta norma remarca per enèsima vegada que el Ministeri de Cultura i Esport 
té l’obligació de promoure i difondre «la cultura en español». No es diu res de la 
cultura en català.

29. Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de 
noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. 

 Aquesta llei modifica l’anterior Llei 23/2014, de 20 de novembre, de 
reconeixement mutu de resolucions penals a la Unió Europea. Un dels articles 
de la norma que es modifiquen és el número 7, que regula l’emissió i la 
documentació d’odres i resolucions d’execució a l’empara del reconeixement 
mutu. 

 Entre altres coses, aquest article estableix que els certificats o formularis que 
s’envien a autoritats estrangeres s’han de traduir a la llengua o les llengües 
oficials de l’estat membre en qüestió o a una llengua de les institucions 
comunitàries que aquest estat accepti. També es diu que s’han d’enviar en 
castellà si l’Estat en qüestió admet els textos en aquesta llengua. No es fa cap 
esment de la possibilitat d’enviar els documents en català, perquè ni l’Estat 
espanyol tracta el català com una llengua d’Estat, ni permet que sigui oficial de 
la Unió, ni facilita que altres estats l’acceptin, com fa per al castellà. 

 Per una altra banda, també se substitueix el redactat del títol desè original 
per un de nou, i en aquest capítol s’afegeix un article nou, el 212, que regula 
la informació específica sobre el curs de l’execució de l’Ordre europea 
d’investigació. Aquest nou article estableix que les autoritats espanyoles tenen 
l’obligació de comunicar a les autoritats estrangeres d’emissió els casos en 
què no és possible adoptar una resolució de reconeixement i execució per 
incorreccions, per incompletesa o perquè no està «traducido al castellano o a 
alguna de las lenguas admitidas por España». Entre aquestes llengües no hi ha 
el català.

30. Orden AEC/639/2018, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la celebración de 
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. 

 Els beneficiaris de les subvencions han de justificar en castellà o en una 
traducció en aquesta llengua «la realización de actividades y de los gastos 
realizados». No es dona la possibilitat de presentar aquesta justificació en 
català.
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31. Orden FOM/642/2018, de 13 de junio, por la que se modifican la Orden 
FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al 
procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria, y 
la Orden FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios 
básicos de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por utilización 
de las infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

 Es modifica l’Ordre FOM/897/2005, que fa referència als procediments 
d’adjudicació de capacitat d’infraestructura ferroviària. Entre altres coses, 
es modifica un apartat que regula la publicació de les declaracions sobre la 
xarxa que exigeix que aquesta publicació també s’ha de fer a la pàgina web de 
l’administrador d’infraestructures ferroviàries. S’exigeix que aquesta publicació 
al portal s’ha de fer «en idioma castellano y, al menos, en otra lengua oficial de 
la Unión Europea». No es diu res del català.

32. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018. 

 Els pressupostos espanyols financen abundantment l’Institut Cervantes  
i diuen explícitament que es fa perquè aquesta organització fa tasques de 
«promoción y difusión de la lengua española». En total, l’Institut Cervantes  
rep 123.942.110 €. L’equivalent d’aquesta organització per a la llengua catalana, 
l’Institut Ramon Llull, rep 0 €.

33. Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. 

 S’estableix com a tasca central del ministeri de cultura i esports «la promoción 
y difusión de la cultura en español».

34. Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas proveedoras 
civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetas a régimen 
concesional. 

 S’estableix que els controladors de trànsit aeri han de demostrar la capacitat 
de comprendre l’anglès i el castellà, tant en la terminologia especialitzada com 
en l’ús general. A més, la llicència de controlador de trànsit aeri ha d’incloure 
una anotació que certifiqui la competència lingüística del titular en els idiomes 
anglès i castellà. 

 A més, les anotacions s’han de renovar periòdicament per assegurar que els 
titulars continuen tenint el domini exigit d’aquests idiomes; la periodicitat 

de renovació serà més o menys dilatada segons el nivell de competència 
lingüística del titular, en un interval de tres a nou anys des de l’expedició. En el 
cas que el titular no tingui la competència requerida, l’empresa que proveeix 
el servei pot extingir-li el contracte laboral. D’aquesta manera, s’obliga els 
treballadors a conèixer i acreditar periòdicament el coneixement de castellà, 
però no el coneixement de català, amb independència de quins en siguin la 
procedència i el lloc on treballin. 

 De fet, la norma estableix que si les empreses volen exigir als treballadors 
requisits lingüístics de «lengua local», ho han de notificar a l’Agència estatal 
de seguretat aèria, que ho ha d’aprovar, i a més marca uns límits clars que no 
s’apliquen per al castellà: els requisits lingüístics de «lengua local» només han 
de ser vàlids per «motivos de seguridad», no poden ser «discriminatorios» i han 
de tenir «carácter proporcionado y transparente».

35. Orden ICT/885/2018, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa de becas del Instituto de Turismo de España para la 
realización de prácticas profesionales. 

 S’exigeix que els beneficiaris de les beques d’activitats i pràctiques a la xarxa 
de conselleries de turisme a l’estranger que depenen de l’Institut de Turisme 
d’Espanya que tenen ciutadania diferent de l’espanyola han de disposar 
del nivell C1 d’idioma castellà; però no se’ls demana el coneixement de 
català i tampoc es diu que conèixer aquesta llengua sigui una alternativa al 
coneixement de castellà.

36. Orden ECE/890/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a la realización de un curso de 
chino mandarín en Universidades de Pekín. 

 Els beneficiaris d’unes beques per aprendre xinès en universitats de la Xina 
i que són ciutadans d’estats en què el castellà no és llengua oficial han 
d’acreditar el nivell C2 de castellà, el grau de domini màxim segons el marc 
comú europeu per a l’avaluació de les llengües. També s’exigeix que els 
beneficiaris de les beques han d’acreditar un nivell B2 d’anglès i un nivell bàsic 
de xinès. En canvi, el català no es demana, ni tampoc s’accepta el domini del 
català com un substitutiu del del castellà.

37. Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del 
origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los 
productos lácteos. 

 Es regulen un seguit d’indicacions obligatòries en l’etiquetatge dels productes 
làctics envasats, «de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 
1169/2011». Per a algunes d’aquestes indicacions es donen redactats 
tancats: «País de ordeño: (lugar donde la leche ha sido ordeñada)», «País de 
transformación: (lugar donde la leche ha sido transformada)», «Origen de la 
leche: (lugar donde la leche ha sido ordeñada y transformada)», «España»... 
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 Tenint en compte que l’esmentat reglament europeu només permet a 
les autoritats estatals d’exigir l’etiquetatge de productes alimentaris en 
llengües oficials de la Unió, que la legislació estatal espanyola només imposa 
l’etiquetatge en castellà (Reial Decret Legislatiu 1/2007) i que les indicacions 
estandarditzades que estableix el nou decret són en castellà, s’ha d’entendre 
que la nova norma torna a imposar l’etiquetatge exclusivament en castellà.

38. Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se adoptan los medios aceptables de cumplimiento 
y material guía, aprobados para las operaciones con aeronaves pilotadas 
por control remoto, en virtud de la Disposición Final Cuarta del Real Decreto 
1036/2017, de 15 de diciembre. 

 Els pilots que pretenen executar operacions aèries especialitzades per control 
remot han d’acreditar el coneixement dels idiomes d’ús entre el controlador 
i l’aeronau segons el Reial decret 1036/2017: el castellà i l’anglès. El nivell 
de coneixement s’ha d’acreditar amb un certificat que emet un «Centro 
Evaluador de Competencia Lingüística» o altres mitjans que esmenta l’Ordre 
FOM/896/2010. 

 El coneixement d’aquests idiomes s’ha de tornar a avaluar cada quatre o cada 
sis anys. No es preveu cap necessitat de conèixer el català en cap nivell ni que el 
coneixement d’aquest idioma sigui un substitutiu del coneixement de castellà 
per operar en els territoris on és la llengua tradicional i autòctona.

39. Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Atletismo. 

 S’obliga les federacions d’atletisme d’àmbit autonòmic a consignar, com a 
mínim en castellà, les dades necessàries per a la participació en competicions 
d’àmbit estatal. Així, l’ús del castellà és obligatori i suficient, però el del català 
no és ni una cosa ni l’altra.

40. Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre delegación de competencias. 

 Es delega en el president i el vicepresident de la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors la potestat d’eximir els operadors del deure de traduir al castellà els 
fulls informatius que preveu el Decret 1310/2005 i la potestat d’acceptar plecs 
en altres llengües segons les regulacions del mateix Decret. L’esment de la 
potestat d’exempció i d’acceptació limitada d’altres idiomes porta implícita la 
renovació del compromís amb l’obligació general de traducció al castellà, però 
no a les altres llengües pròpies de l’Estat.

41. Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. 

 S’encarrega a la Direcció General d’Integració i Coordinació d’Afers Generals 
de la Unió Europea del Ministeri d’Afers Exteriors «la promoción y defensa 
de la lengua española en las instituciones de la UE». Per bé que el Reial 
Decret no crea ex novo aquesta responsabilitat, l’encàrrec a la Secretaria 
General constitueix una renovació legislativa d’un compromís de caràcter 
supremacista que reserva al castellà el privilegi de ser «promocionat» com a 
«lengua española» a la Unió Europea (cal recordar, en aquest sentit, que l’Estat 
espanyol sempre ha vetat l’opció que el català sigui una llengua oficial de la 
Unió Europea). 

 Al marge d’això, aquest Reial decret també privilegia el castellà per sobre de 
les altres llengües pròpies de l’Estat quan dona a la Secretaria General Tècnica 
del Ministeri les funcions de traducció dels tractats i documents diplomàtics «al 
castellano o a otras lenguas extranjeras» (sic), sense fer cap menció del català.

42. Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Ciclismo. 

 S’estableix que el castellà és l’única llengua oficial i vehicular de la federació 
estatal de ciclisme. Només es permet que les federacions autonòmiques 
de territoris de llengua pròpia diferent «tradueixin» els textos normatius a 
aquestes llengües, però s’assumeix el castellà com a llengua principal i no 
potestativa i es diu que en cas de discrepància entre versions, se seguirà la 
castellana. A més, les llicències autonòmiques han de ser «al menos en la 
lengua española oficial del Estado».

43. Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de 
Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. 

 S’obliga les federacions autonòmiques a consignar les dades i la llicència dels 
esportistes «en la lengua española oficial del Estado». La presència de les altres 
llengües oficials dels diferents territoris és potestativa.
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44. Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española 
de Natación. 

 Les federacions autonòmiques estan obligades a consignar les dades dels 
membres que participin en competicions estatals almenys en «la lengua oficial 
del Estado español». Així, doncs, el castellà és obligat per a tothom, i el català 
és merament potestatiu.

45. Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Federación Española de Orientación. 

 Aquesta norma esmenta un seguit d’especialitats esportives de l’àmbit de la 
Federació Espanyola d’Orientació. Alguns dels noms d’aquestes especialitats 
són en anglès o són manlleus d’aquest idioma. La norma estableix que 
aquestes denominacions es poden canviar per traduccions al castellà, però no 
es diu res de la resta de llengües autòctones de l’estat.

46. Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el 
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y 
procedimientos de navegación aérea y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 
18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real 
Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas 
de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de 
certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; 
el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento 
de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y 
su control normativo; y el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, 
aprobado por Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre. 

 Aquesta norma recorda i referma l’obligatorietat d’usar el castellà o l’anglès 
en les comunicacions terra-aire en l’àmbit de la navegació aèria, també, i de 
manera explícita, als aeroports de Barcelona - El Prat, Palma i Alacant-Elx, 
situats en territoris catalanoparlants. 

 La norma també inclou un annex que incorpora la fraseologia normalitzada 
oficial en llengua castellana, i s’esmenen diferents apartats de normes anteriors 
per incorporar-hi obligacions d’usar aquesta fraseologia. No s’inclou la 
possibilitat d’usar el català ni es facilita cap recurs per fer-ho possible.

47. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas 
vegetales. 

 Aquest conveni laboral estableix que una de les maneres d’accedir a la 
categoria d’oficial de segona és tenir la capacitat com a taquimecanògraf 
de prendre per dictat «en lengua española 100 palabras por minuto, 
transcribiéndolo correctamente a máquina, en diez». Això vol dir que l’únic 
que es valora per tenir accés a una categoria laboral superior és la capacitat 
d’usar el castellà, amb independència de la llengua primera del treballador, de 
la llengua pròpia del territori i de l’idioma usat generalment en el context de 
treball.

48. Orden ICT/1212/2018, de 12 de noviembre, por la que se actualizan los anexos 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por 
el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor 
y sus remolques, máquinas propulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así 
como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

 Aquesta norma esmena un seguit d’annexos d’un Reial Decret anterior que 
regula els procediments d’homologació de determinats vehicles. Entre altres 
coses, la norma nova encomana a les autoritats autonòmiques l’emplenament 
d’alguns elements de les targetes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). La 
norma obliga aquestes autoritats a redactar tots els apartats de l’emplenament 
en castellà i només fa potestatives les altres llengües: «la redacción de los 
distintos apartados podrá hacerse en los idiomas propios de la Comunidad 
además del castellano».

49. Resolución, de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el I Acuerdo de movilidad del personal 
funcionario al servicio de la Administración General del Estado. 

 S’ha de tenir en compte com a mèrit específic per a la valoració dels funcionaris 
candidats a canviar de destinació «el conocimiento de las lenguas oficiales 
propias de las Comunidades Autónomas», «para la provisión de determinados 
puestos de trabajo de funcionarios en la Administración Periférica del Estado». 
Per tant, a diferència del castellà, que és obligatori per a tots els ciutadans i tots 
els funcionaris, el català només és un mèrit, i només en alguns llocs de treball 
concrets de l’administració central en territoris catalanoparlants.
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50. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de 
Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos del recargo a 
favor del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales y se establece el 
procedimiento de declaración e ingreso. 

 Aquesta norma aprova els models de declaració dels recàrrecs que les 
empreses d’assegurances fan a favor del «Fondo de Compensación de Daños 
Medioambientales» per informar el Consorci de Compensació d’Assegurances. 
S’estableix que s’ha d’incorporar als fitxers d’informació complementària dels 
formularis de les pòlisses una versió de la pòlissa en PDF, i una traducció al 
castellà si la pòlissa no és en aquesta llengua. Així, perquè les pòlisses tinguin 
validesa en aquests fitxers, les que estan en català s’han de traduir i les que 
estan en terceres llengües no es poden traduir al català.

51. Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. 

 El Servei públic estatal d’ocupació  (SEPE) va establir el coneixement de la 
llengua castellana com una competència clau de les persones que cerquen 
feina i va establir un seguit de cursos formatius d’aquesta competència que 
s’havien d’incloure en el Catàleg d’Especialitats Formatives que tots els Serveis 
Públics d’Ocupació han d’utilitzar per a l’elaboració de l’oferta de formació. El 
coneixement del català no es contempla com una competència que es tingui en 
compte.

52. Orden APA/1341/2018, de 28 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados 
universitarios, en el ámbito de la sanidad de la producción agraria. 

 La documentació de les sol·licituds de beques de sanitat en la producció 
agrària s’han de presentar en castellà, si cal mitjançant una traducció jurada. 
A més, els beneficiaris han de tenir un «dominio del idioma español», que han 
d’acreditar si no tenen la ciutadania espanyola o no són de llengua materna 
castellana i han residit a l’Estat per un temps inferior a dos anys. El català, en 
canvi, no és necessari ni s’exigeix a ningú.

53. Orden APA/1342/2018, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados 
universitarios, en el ámbito de las producciones y mercados agrarios. 

 La documentació de les sol·licituds de beques en l’àmbit de les produccions 
i els mercats agraris s’han de presentar en castellà, si cal mitjançant una 
traducció jurada. A més, els beneficiaris han de tenir un «dominio del idioma 
español», que han d’acreditar si no tenen la ciutadania espanyola o no són de 
llengua materna castellana i han residit a l’Estat per un temps inferior a dos 
anys. El català, en canvi, no és necessari ni s’exigeix a ningú.

54. Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas 
en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de 
viaje vinculados. 

 S’imposa que les peticions de transformació d’una sol·licitud o una marca de 
la Unió a una sol·licitud de marca estatal han d’estar redactades en castellà, 
i també ho han d’estar els documents adjunts. A més, la informació derivada 
d’un contracte de viatge s’ha d’oferir al viatger obligatòriament en castellà. No 
es preveu cap obligació equivalent per al català.

55. Real Decreto 1463/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan 
las obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal 
encomendado a la Agencia EFE, S.M.E., S.A.U., y su compensación económica. 

 La norma estableix que l’agència de notícies EFE, com a oferidora d’un servei 
públic, té l’obligació de «favorecer el intercambio informativo entre España y el 
resto del mundo y garantizar la presencia informativa de España en el exterior»; 
per complir això, EFE «deberá elaborar información tanto en español como en 
otros idiomas, para asegurar la más amplia difusión de la misma». 

 D’aquesta manera, el govern espanyol obliga explícitament EFE a elaborar 
informació en castellà, mentre que no estableix cap obligació de fer-ho en 
català. A més, si EFE se subscriu a un únic servei d’informació d’una altra 
agència de notícies, pel fet de la seva cobertura global, està obligada a traduir 
«un volum significatiu» de les notícies al castellà, però no pas a cap altra 
llengua.

56. Orden EFP/1378/2018, de 18 de diciembre, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso. 

 Amb aquesta ordre, el govern espanyol fixa els objectius, les competències, els 
continguts i els criteris d’avaluació del currículum del cicle formatiu de grau 
mitjà corresponent al títol de tècnic d’Arts plàstiques i Disseny en assistència al 
producte gràfic imprès. Un dels objectius del currículum que estableix el govern 
central espanyol és que els estudiants han de conèixer les «normas ortográficas 
de la lengua castellana» i han de ser capaços de transcriure textos en aquest 
idioma; en canvi, no s’esmenta com un objectiu el domini del català.

57. Real Decreto 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
anual 2019 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. 

 Es preveu l’actualització de part dels «2.000 recursos que constituyen la 
publicación “España en mapas una síntesis geográfica”, tanto en español como 
en inglés». També es preveu l’elaboració «de los once números habituales en 
español y en inglés» de la publicació «Síntesis de indicadores económicos». Del 
català, no se’n diu res.
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5.2. Normativa que privilegia el castellà aprovada  
per les comunitats autònomes amb jurisdicció  
en territori en què el català és llengua pròpia

58. Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies 
locals de la Comunitat Valenciana. [2017/11424]. 

 Es diu que el personal de les policies locals que aspira a la promoció ha de 
superar unes proves en què es valorarà el coneixement del valencià, tot i que 
el coneixement de la llengua no ha de ser un element eliminatori. En canvi, el 
castellà és un deure de tots els ciutadans i de tots els funcionaris.

5.3. Normativa de la Unió Europea que imposa el castellà 
perquè només permet llengües oficials dels estats 
membres

59. Reglamento delegado (UE) 2018/32 de la Comisión de 28 de septiembre de 
2017 por el que se complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlamento  
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
de una terminología normalizada de la Unión aplicable a los servicios más 
representativos asociados a una cuenta de pago. 

 S’adjunta un annex amb unes taules que contenen, en diferents llengües i per 
a diversos estats, els termes normalitzats de la UE per als serveis més comuns 
associats a un compte de pagament i les seves definicions (l’article 2, apartat 4, 
paràgraf primer, de la Directiva 2014/92/UE). Aquestes taules estan disponibles 
en les diferents llengües de la Unió que són oficials a cada país (alemany a 
Alemanya; neerlandès, francès i alemany a Bèlgica; suec i finès a Finlàndia; 
castellà a Espanya; etc.), i fins i tot en llengües regionals per al cas d’Eslovènia 
(l’italià i l’hongarès). Espanya, però, només es presenta com un estat per als 
castellanoparlants, i no inclou cap versió de les taules en català, basc o gallec.

60. Decisión n.o 1/2017 de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de 
tránsito, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifica el Convenio de 20 de 
mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito [2018/29]. 

 Els formularis relatius al trànsit s’han de complimentar en una de les llengües 
oficials de les «parts contractants» (estats), i les autoritats d’un altre estat en 
què el formulari es presenta poden demanar-ne la traducció a la llengua oficial 
del país. 

61. Estatutos del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Consorcio de 
Infraestructuras de Investigación Europeas (EMBRC-ERIC). 

 Es diu que la llengua de treball del Centre és l’anglès i és la que s’ha d’utilitzar 
per a tots els afers i comunicacions oficials internes, i en general per a la 
correspondència. Tanmateix, es pot utilitzar la llengua de l’afiliat amfitrió per 
a la comunicació amb la seva administració. Això a Espanya exclou el català 
perquè els afiliats amfitrions són els estats membres de la UE o els països 
associats, i Espanya només reconeix el castellà com a llengua oficial d’estat.

62. Decisión de ejecución (UE) 2018/320 de la Comisión de 28 de febrero de 
2018 relativa a determinadas medidas zoosanitarias de protección para 
los intercambios comerciales de salamandras en el interior de la Unión y 
para la introducción en la Unión de estos animales en relación con el hongo 
Batrachochytrium salamandrivorans. 

 Es diu que els estats membres han de vetllar perquè als llocs d’inspecció 
fronterers no s’accepti l’entrada de salamandres a la Unió Europea, i que només 
es poden acceptar si es presenta una declaració amb un seguit de detalls i 
compromisos en una llengua oficial de l’estat membre en qüestió.

63. Reglamento delegado (UE) 2018/480 de la Comisión, de 4 de diciembre de 
2017, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación sobre 
los instrumentos financieros derivados con fines únicamente de cobertura, 
la duración suficiente de los fondos de inversión a largo plazo europeos, los 
criterios de evaluación del mercado de potenciales compradores y valoración 
de los activos por enajenar, y los tipos y características de los servicios 
disponibles para los inversores minoristas. 

 S’estableix que el gestor d’un Fons d’inversió a llarg termini europeu [«Fondo 
de inversión a largo plazo europeo» (FILPE)] ha de garantir un seguit de serveis 
perquè els inversors minoristes comptin amb una infraestructura tècnica 
determinada, que inclou la necessitat que compleixin aquesta tasca en «la 
lengua oficial o en las lenguas oficiales del Estado miembro en el que se 
comercializa el FILPE».
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64. DECISIÓN (UE) 2018/795 DE LA AUTORIDAD EUROPEA DE VALORES Y MERCADOS 
de 22 de mayo de 2018 para prohibir temporalmente la comercialización, 
distribución o venta de opciones binarias a clientes minoristas en la Unión en 
virtud del artículo 40 del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

 Es fa una descripció del mercat minorista d’opcions binàries en què es recorden 
una sèrie de preocupacions sobre la claredat de la informació proveïda als 
clients. En aquest context, es diu que és un problema que no es compleixin 
requisits lingüístics com que la informació de la pàgina web no existeixi en la 
llengua de l’Estat membre. Aquest plantejament exclou el català, que no és 
reconegut com una llengua d’estat per part d’Espanya.

65. Decisión (UE) 2018/1089 del Consejo, de 22 de junio de 2018, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y el 
Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el 
fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. 

 S’estableix que tots els documents relacionats amb els mecanismes per a 
la cooperació administrativa entre la UE i Noruega quant a la lluita contra el 
frau i el cobrament de crèdits relacionats amb l’impost sobre el valor afegit 
s’han de  remetre a l’autoritat requerida «en la lengua oficial o en una de les 
lenguas oficiales» del seu estat, ja sigui directament o mitjançant una traducció 
adjunta. Alguns documents específics també es poden remetre en la llengua 
oficial de l’estat de l’autoritat sol·licitant. 

 Finalment, les autoritats requerides poden exigir a les sol·licitants una 
traducció a la llengua o a una de les llengües oficials del seu estat quan es 
tracta de documents que la norma no esmenta directament. La insistència en 
el fet que la llengua que s’utilitzi ha de ser oficial de l’estat significa en el cas de 
l’Estat espanyol que només serà exigible el castellà, perquè el català no és una 
llengua oficial de l’Estat.

66. Reglamento (UE) 2018/1142 de la Comisión, de 14 de agosto de 2018, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 en lo que se refiere a 
la introducción de determinadas categorías de licencias de mantenimiento 
de aeronaves, la modificación del procedimiento de aceptación de los 
elementos de proveedores externos y la modificación de las facultades de las 
organizaciones de formación en mantenimiento. 

 Es modifica l’apèndix sisè del Reglament (UE) n. 1321/2014 per establir, entre 
altres coses, que la llicència de manteniment d’aeronaus es pot omplir en 
anglès o en l’idioma oficial de l’estat membre de l’autoritat competent. Aquest 
redactat exclou de manera clara el català perquè, encara que fos l’idioma oficial 
d’una autoritat concreta, no és l’idioma oficial de cap estat de la Unió. 

67. Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  
12 de septiembre de 2018, por el que se establece un Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.o 1077/2011, (UE) n.o 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 
2016/1624 y (UE) 2017/2226. 

 Aquest reglament crea un Sistema Europeu d’Informació i Autorització de 
Viatges (SEIAV) que ha de disposar d’una Agència europea per a la gestió 
operativa de sistemes informàtics de gran magnitud a l’espai de llibertat, 
seguretat i justícia (eu-LISA). Aquesta Agència ha de crear un «sistema de 
información del SEIAV» que, entre altres coses, ha de tenir un portal web i 
una aplicació per a dispositiu mòbil disponibles en totes les llengües oficials 
dels estats membres. A més, el portal i l’aplicació han d’incloure un seguit 
d’informacions i una guia en almenys una llengua oficial de cada estat membre. 

 També s’esmenta que en diferents tràmits i entrevistes s’han d’utilitzar unes 
llengües determinades, que s’han d’indicar en cada situació però que mai no 
inclouen llengües no oficials de la Unió ni dels estats. En altres casos s’indica 
que la llengua que s’ha d’utilitzar ha de ser la de l’estat membre en què es 
desenvolupa el tràmit o a qui va adreçada la informació que es proveeix. 

68. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1301 de la Comisión, de 27 de septiembre 
de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la 
Comisión, sobre las condiciones para la entrada en la Unión de équidos vivos y 
de esperma, óvulos y embriones de équidos. 

 S’ordena que els certificats sanitaris de certs tipus de cavall importats de 
determinats països a un estat de la Unió Europea han d’estar redactats «como 
mínimo, en una lengua que entienda el funcionario certificador y en una de 
las lenguas oficiales del Estado miembro de destino por el que el caballo 
registrado entrará en el territorio de la Unión y en el que se someterá a los 
controles veterinarios fronterizos». L’esment a les llengües oficials dels estats 
exclou la possibilitat de redactar els certificats en català, perquè Espanya mai 
no ha fet del català una llengua oficial d’estat.
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69. Reglamento delegado (UE) 2018/1645 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, 
por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas 
a la forma y el contenido de la solicitud de reconocimiento ante la autoridad 
competente del Estado miembro de referencia y de la información presentada 
en la notificación a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). 

 El reglament regula la possibilitat que els administradors d’índexs de referència 
de països tercers sol·licitin el reconeixement per part d’estats membres de 
la Unió Europea. La norma estableix que la sol·licitud de reconeixement s’ha 
de presentar de manera predeterminada en «la lengua oficial o en una de 
las lenguas oficiales del Estado miembro de referencia», si bé se’n preveuen 
excepcions en un annex. A més, la informació addicional que els sol·licitants 
poden demanar s’ha de lliurar en una llengua habitual de l’àmbit de les 
finances internacional o «en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro de referencia».

70. Estatutos de la Infraestructura Europea Avanzada de Investigación Traslacional 
en Medicina como Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas 
(EATRIS ERIC). 

 Els estatuts de la Infraestructura Europea Avançada d’Investigació 
Transnacional en Medicina com a Consorci d’Infraestructures d’Investigació 
Europees seran autèntics «en totes les versions lingüístiques oficials» dels 
membres de l’organització. Per a Espanya, l’organisme que ha d’elaborar 
aquesta «versió lingüística» és l’Institut de Salut Carles III (ISCHI), un organisme 
depèn del govern espanyol que, com tota l’administració central i d’abast 
general de l’Estat, opera únicament en castellà.

71. Orientación (UE) 2018/1626 del Banco Central Europeo, de 3 de agosto de 
2018, por la que se modifica la Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema 
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta 
en tiempo real (TARGET2) (BCE/2018/20). 

 S’estableix que les notificacions s’han de redactar en un «idioma nacional» 
a elecció dels estats membres, en anglès o en ambdues llengües. L’oficialitat 
exclusiva del castellà en el pla estatal, la redacció contrària a la igualtat 
lingüística de moltes normes, la interpretació restrictiva de la jurisprudència 
espanyola i la pràctica també restrictiva del govern espanyol fan que per 
«idioma nacional» sovint s’entengui exclusivament el castellà, i que per tant el 
català sigui bandejat de l’aplicació de normes com aquesta.

72. Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Coperación 
Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/
JAI del Consejo. 

 Eurojust ha d’enviar un seguit d’informacions sobre estudis, acords i resultats 
al Parlament Europeu i als dels estats membres «en sus respectivas lenguas 
oficiales». El Parlament espanyol opera gairebé totalment en castellà (la 
Cambra baixa totalment, atès que prohibeix l’ús del català), perquè la 
Constitució espanyola només privilegia el castellà amb l’oficialitat.

73. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, por el que se 
constituye un comité de empresa europeo en el Grupo Inditex. 

 Aquest acord europeu defineix un marc d’informació i consulta amb els 
treballadors del Grup Inditex a Europa. Una de les disposicions de l’acord és 
que els membres del Comitè d’Empresa Europeu d’aquest grup han de disposar 
d’un sistema d’interpretació simultània dels idiomes dels països representats, 
que la direcció d’Inditex ha de garantir. Les actes de les reunions també 
s’han de traduir als idiomes dels països representats. A l’Estat espanyol, les 
referències a «l’idioma del país» sempre s’interpreten com a esments exclusius 
del castellà, i per tant el català resulta desprotegit, de nou, per una norma 
d’origen europeu.

74. Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, 
que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 S’obliga que la informació relativa a les organitzacions que participen en el 
«sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)» ha d’estar 
disponible al públic i els verificadors mediambientals en «la lengua oficial o una 
de las lenguas oficiales del Estado miembro o del tercer país» en què aquesta 
organització es troba. S’imposa el mateix deure de disponibilitat lingüística de 
la informació per a les declaracions mediambientals corporatives. La limitació 
d’aquesta obligació a les llengües oficials dels estats exclou el català, perquè 
Espanya no la considera una llengua oficial d’abast estatal ni de l’administració 
general. 
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5.4. Normativa de la Unió Europea que exclou el català 
perquè només permet llengües oficials de la Unió

75. Reglamento delegado (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 
2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que atañe al régimen de autorizaciones para 
plantaciones de vid, el registro vitícola, los documentos de acompañamiento, 
la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias, 
las notificaciones y la publicación de la información notificada, y por el que 
se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los controles y sanciones pertinentes, por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 555/2008, (CE) n.o 606/2009 y 
(CE) n.o 607/2009 de la Comisión y por el que se derogan el Reglamento (CE) 
n.o 436/2009 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la 
Comisión. 

 S’especifica que cal anotar una referència de la declaració d’exportació en 
el document d’acompanyament de determinats productes vitivinícoles que 
surten de la Unió Europea, a partir d’unes indicacions que el Reglament 
mateix presenta en un annex en les diferents llengües de la Unió Europea. Un 
document i uns extractes que han d’acompanyar els vins que s’importen a la 
Unió Europea s’han d’imprimir i complimentar en una llengua oficial de la Unió. 
El català en resta exclòs.

76. Reglamento de ejecución (UE) 2018/460 de la Comisión, de 20 de marzo de 
2018, por el que se autoriza la comercialización de florotaninos de Ecklonia 
cava como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 S’estableix que hi ha d’haver determinades expressions fixes en l’etiquetatge 
de certs productes. Només s’ofereixen en castellà, i no hi ha una versió del 
reglament en català perquè aquesta llengua no és oficial de la Unió per motiu 
del vet de l’Estat espanyol.

77. Reglamento de ejecución (UE) 2018/461 de la Comisión, de 20 de marzo de 2018, 
por el que se autoriza la ampliación de los usos del extracto rico en taxifolina 
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 
de la Comisión.  

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que el 
continguin ha de ser «extracto rico en taxifolina». El nom que hi ha d’haver en 
l’etiquetatge només s’ofereix en castellà, i com que pel vet espanyol que el català 
sigui llengua oficial de la Unió els reglaments europeus no tenen una versió 
en català, no sembla que el nom d’aquest element alimentari s’hagi de poder 
etiquetar en català en els productes.

78. Reglamento de ejecución (UE) 2018/462 de la Comisión, de 20 de marzo de 
2018, por el que se autoriza una ampliación de los usos de L-Ergotioneina como 
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 de la Comisión. 

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que 
el continguin serà «L-ergotioneina». El nom que hi ha d’haver en l’etiquetatge 
només s’ofereix en castellà i com que pel vet espanyol que el català sigui 
llengua oficial de la Unió els reglaments europeus no tenen una versió en 
català, no sembla que el nom d’aquest element alimentari s’hagi de poder 
etiquetar en català en els productes.

79. Reglamento de ejecución (UE) 2018/469 de la Comisión, de 21 de marzo 
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de un extracto de tres 
raíces (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. y Angelica gigas 
Nakai) como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que 
el continguin ha de ser «extracto de tres raíces (Cynanchum wilfordii Hemsley, 
Phlomis umbrosa Turcz. y Angelica gigas Nakai)». El nom que hi ha d’haver en 
l’etiquetatge només s’ofereix en castellà, i com que pel vet espanyol que el 
català sigui llengua oficial de la Unió els reglaments europeus no tenen una 
versió en català, no sembla que el nom d’aquest element alimentari s’hagi de 
poder etiquetar en català en els productes.
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80. Reglamento de ejecución (UE) 2018/503 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 684/2009 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo en lo que 
respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de 
productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo. 

 En l’annex I s’ofereix un esborrany del document administratiu electrònic i el 
document administratiu electrònic en si mateix. En molts camps de l’esborrany 
s’indica que s’ha d’explicitar amb un codi quina llengua es fa servir de les 
que codifica el Reglament (CE) núm. 684/2009. Aquesta llista només inclou 
les llengües oficials de la Unió Europea, i en dos casos (el grec i el búlgar), les 
versions en alfabet llatí de llengües oficials de la Unió.

81. Reglamento de ejecución (UE) 2018/505 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 por el que se 
establecen normas detalladas de cooperación e intercambio de información 
entre los Estados miembros en relación con las mercancías sujetas a impuestos 
especiales en régimen suspensivo de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.o 389/2012 del Consejo. 

 En la secció d’annexos s’ofereix un seguit de taules que reemplacen les 
d’un reglament anterior. En molts camps d’aquestes taules s’indica que 
s’ha d’explicitar amb un codi quina llengua es fa servir de les que codifica el 
Reglament (CE) núm. 684/2009. Aquesta llista només inclou les llengües oficials 
de la Unió Europea, i en dos casos (el grec i el búlgar), les versions en alfabet 
llatí de llengües oficials de la Unió.

82. Reglamento de ejecución (UE) 2018/503 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 684/2009 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo en lo que 
respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de 
productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo. 

 Es preveu que en els documents administratius electrònics que fan referència 
a alguns productes s’ha d’incloure informació estandarditzada sobre 
determinades qüestions, en la forma de frases com «Se certifica que el 
producto designado ha sido comercializado y etiquetado de conformidad con 
las normas establecidas en los artículos 4, apartado 12, punto 3, y 15, así como 
en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008 y sus actos delegados y de 
ejecución» i «Se certifica que el producto designado ha sido elaborado por una 
pequeña destilería». 

 Aquestes expressions s’ofereixen només en castellà, i com que pel vet espanyol 
que el català sigui llengua oficial de la Unió els reglaments europeus no tenen 
una versió en català, no sembla que en aquests documents s’hagi de poder fer 
servir aquesta llengua.

83. Reglamento de ejecución (UE) 2018/545 de la Comisión, de 4 de abril de 2018, 
por el que se establecen las disposiciones prácticas relativas a la autorización 
de vehículos ferroviarios y al proceso de autorización de tipo de vehículos 
ferroviarios con arreglo a la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

 Es concreta com una obligació de l’Agència Ferroviària de la Unió Europea 
establir, publicar i mantenir actualitzades les guies d’aplicació que expliquen 
els requisits que estableix el reglament, i posar-les a disposició del públic 
gratuïtament en totes les llengües oficials de la Unió. En cap moment es diu 
que els ciutadans catalanoparlants tinguin també el dret d’accedir a aquesta 
informació gratuïta en la seva llengua. 

 A més, els sol·licitants de determinats tipus d’autorització de tipus de vehicles 
o de posada al mercat d’un vehicle han de presentar les sol·licituds i els 
expedients d’acompanyament en una llengua oficial de la Unió i traduir 
parts de l’expedient a una llengua determinada per «l’autoritat nacional de 
seguretat» (a Espanya, com que l’única llengua oficial és el castellà, aquesta 
llengua no podrà ser el català); les decisions i els motius de les autoritzacions 
per part de l’Agència sobre l’expedició o no, estaran redactats en una llengua 
oficial de la Unió.

84. Reglamento de ejecución (UE) 2018/574 de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2017, relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el 
funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco. 

 S’estableix que cada fabricant i importador de tabac ha de crear un repositori 
primari de dades i un de secundari sobre els seus productes. El repositori 
secundari ha de proporcionar interfícies gràfiques i no gràfiques que 
permetin als estats membres i a la Comissió d’accedir i consultar les dades 
emmagatzemades en el sistema amb funcions de cerca de dades. Aquestes 
interfícies han d’estar disponibles en les llengües oficials de la Unió Europea.

85. Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, 
por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/1431. 

 En els escrits i documents adreçats a l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la 
Unió Europea es podrà usar qualsevol de les llengües oficials de la Unió, tot i 
que l’Oficina podrà demanar-ne una traducció a una de les llengües de treball. 
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86. Reglamento delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, 
que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y deroga el Reglamento Delegado 
(UE) 2017/1430. 

 Es diu que, en els procediments d’oposició i de caducitat o nul·litat, les parts 
poden informar l’Oficina que han acordat una llengua de procediment diferent 
de la predeterminada per l’Oficina (una de les seves de treball) en virtut de 
l’article 146.8 del Reglament (UE) 2017/1001, que diu que podran triar llengües 
oficials de la Unió. La documentació i les declaracions només s’han acceptar si 
són en la llengua del procediment. També es diu que els escrits de recurs i els 
escrits motivats es poden presentar en qualsevol llengua oficial de la Unió, tot 
i que el recurrent n’haurà de presentar una traducció posterior si són diferents 
de la llengua del procediment. 

 En els procediments orals, les parts poden acordar fer servir una llengua 
oficial de la Unió diferent de la del procediment, i l’Oficina també pot usar-la 
o autoritzar-ne l’ús a una part si se li sol·licita (amb el requisit que cal habilitar 
un sistema de traducció simultània cap a la llengua del procediment). L’Oficina 
posa un seguit de formularis en línia a disposició del públic en totes les llengües 
oficials de la Unió. Els poders signats poden presentar-se en qualsevol llengua 
oficial de la Unió.

87. Reglamento de ejecución (UE) 2018/763 de la Comisión, de 9 de abril de 
2018, por el que se establecen las modalidades prácticas para la expedición 
de certificados de seguridad únicos a empresas ferroviarias con arreglo a la 
Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.o 653/2007 de la Comisión. 

 S’estableix que quan l’Agència Ferroviària de la Unió Europea actua com a 
organisme de certificació de seguretat, en uns casos els sol·licitants han de 
presentar les sol·licituds en una llengua oficial de la Unió i en uns altres casos 
en la llengua que l’Estat membre corresponent determina. Les decisions que 
pren l’Agència sobre l’expedició del certificat de seguretat únic i els motius 
d’aquestes decisions s’han de redactar en la llengua oficial de la Unió que el 
sol·licitant tria. 

 En aquest sentit, el fet que es digui específicament que en alguns casos es 
poden utilitzar les llengües oficials de la Unió exclou la possibilitat d’utilitzar el 
català; que en uns altres casos es pugui usar una llengua que l’Estat membre 
en qüestió determina no exclou la possibilitat d’emprar el català explícitament, 
però ho fa a la pràctica, perquè la política del govern espanyol en aquests casos 
és imposar sempre el castellà.

88. Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica 
la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y 
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

 Es tracta d’una directiva europea que en modifica una d’anterior i que fa 
referència a l’intercanvi d’informació sobre fiscalitat entre estats membres. Un 
dels articles que modifica és el número 20.5, relatiu als formularis normalitzats 
que elaborats per la Comissió per a l’intercanvi automàtic d’informació. 

 S’hi diu que la Comissió ha d’establir el règim lingüístic per a aquests 
formularis, però es marca que en tot cas aquest règim no ha d’impedir 
determinades comunicacions d’informació entre estats «en cualquiera de las 
lenguas oficiales de la Unión», si bé la Comissió pot disposar que els elements 
clau també s’enviïn en una altra llengua oficial de la Unió específica. Per causa 
del vet espanyol a l’oficialitat comunitària del català, aquesta directiva no 
contempla l’ús d’aquesta llengua.

89. Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2018, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2016/1036 relativo 
a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte 
de países no miembros de la Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037 
sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países 
no miembros de la Unión Europea. 

 Es modifiquen els Reglament (UE) 2016/1036 i 2016/1037. Entre altres coses, 
s’afegeixen apartats a un article de cada llei per assegurar que la Comissió 
facilita als sectors industrials heterogenis i fragmentats (a les pimes, 
especialment) l’accés a l’instrument de defensa comercial, i per establir 
l’obligació d’aquesta institució de publicar qüestionaris normalitzats en totes 
les llengües oficials de la Unió com a mecanisme de millora de la informació. 
Tanmateix, no es fa cap previsió perquè aquest instrument i els qüestionaris 
siguin accessibles en català.
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90. Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo. 

 Es diu que «se considerará que un producto incluye términos que se refieren 
a la producción ecológica cuando en el etiquetado, la publicidad o los 
documentos comerciales, el producto, sus ingredientes o las materias primas 
para piensos utilizadas en su producción se describan en términos que sugieran 
al comprador que el producto, los ingredientes o las materias primas para 
piensos han sido producidos» seguint unes prescripcions que el reglament 
estableix. 

 També s’enumeren un seguit de termes i abreviatures que es poden utilitzar 
en qualsevol de les llengües que el reglament enumera en un annex. Aquestes 
llengües són els idiomes oficials de la Unió Europea, i per tant el català resta 
exclòs d’aquestes proteccions.

91. Reglamento de ejecución (UE) 2018/867 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, 
por el que se establece el reglamento interno de la(s) Sala(s) de Recurso de la 
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. 

 En el capítol de la llei destinat a descriure els procediments, es dedica 
una secció a la llengua que cal utilitzar en cada cas. Si bé es diu que quan 
el recurrent és el destinatari de la decisió que es recorre, el recurs s’ha 
d’interposar en la llengua del procediment que condueix a prendre la decisió 
objecte de recurs, quan el recurrent no n’és el destinatari es pot utilitzar 
qualsevol llengua oficial de la Unió per interposar el recurs. 

 A més, les sol·licituds d’arbitratge es poden presentar en qualsevol llengua 
oficial de la Unió. La llengua del procediment ha de ser la que s’utilitza en les 
fases escrita i oral del procediment, en totes les comunicacions amb les parts, 
en tots els documents justificatius i tècnics, en les sol·licituds d’arbitratge, en 
l’escrit de resposta, en les conclusions de la Sala de Recurs i en les expressions 
de les parts. El fet que els procediments s’hagin de fer en una llengua oficial de 
la Unió, com a mínim en els casos que els recurrents no siguin els destinataris 
de la decisió, i en les sol·licituds d’arbitratge, exclou el català de manera molt 
important.

92. Reglamento de ejecución (UE) 2018/991 de la Comisión, de 12 de julio de 2018, 
por el que se autoriza la comercialización de hidrolizado de lisozima de clara 
de huevo de gallina como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 Es modifica l’annex d’un reglament anterior, el Reglament d’Execució (UE) 
2017/2470, per afegir l’obligació d’incloure determinats textos en l’etiquetatge. 
Com que aquests redactats només s’ofereixen en les llengües en què es publica 
la legislació europea –les llengües oficials de la UE–, el català resulta en principi 
relegat de les informacions noves que cal incorporar en l’etiquetatge.

93. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos  
(UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, 
(UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014,  
y la Decisión n.o 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento  
(UE, Euratom) n.o 966/2012. 

 Les xifres dels pressupostos de la Unió s’han de publicar amb celeritat a la 
pàgina web oficial en «todas las lenguas», a l’espera que apareguin al Diari 
Oficial de la Unió Europea. S’ha d’entendre que aquesta expressió fa referència 
a totes les llengües oficials de la Unió, estatus del qual no gaudeix el català. 

 A més, es modifica un article d’un reglament anterior per incloure l’obligació 
de la Comissió de facilitar uns informes d’auditoria a les autoritats estatals, que 
han de ser en «como mínimo, una de las lenguas oficiales de las instituciones 
de la Unión». També es modifica un punt per establir que cal que els estats 
membres facilitin exemples d’operacions formulats en una llengua oficial de la 
Unió de difusió àmplia que sigui diferent de la llengua o les llengües oficials de 
l’estat en qüestió.

94. Decisión n.o 1/2018 del Comité AAE creado por el Acuerdo de asociación 
económica preliminar entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad 
Europea y sus estados miembros, por otra, de 22 de marzo de 2018 respecto a 
la adopción de su reglamento interno [2018/1088]. 

 La llengua de treball del comitè AAE creat per l’Acord d’associació econòmica 
preliminar entre la Costa d’Ivori i la Unió Europea ha de ser «la lengua 
oficial común a las Partes», açò és, el francès. Tanmateix, la Unió Europea 
es compromet a fer-se càrrec de les despeses relacionades amb els serveis 
d’interpretació i traducció de documents de i cap a altres llengües oficials de la 
Unió. Això significa que l’única de les llengües de l’Estat que es pot utilitzar per 
la banda de la Unió Europea és el castellà, el català en resta exclòs perquè no és 
una llengua oficial de la Unió.
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95. Reglamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo y del Consejo, de 2 de 
octubre de 2018, por el que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y se modifican el Reglamento (UE) n.o 1288/2013, el Reglamento 
(UE) n.o 1293/2013 y la Decisión n.o 1313/2013/UE. 

 Aquest reglament dona forma jurídica a un Cos europeu de solidaritat creat 
uns anys abans per desenvolupar projectes que vinculin organitzacions i joves 
europeus en objectius comuns. El mateix reglament crea un Portal del Cos 
europeu de solidaritat, una «herramienta web interactiva, en todas las lenguas 
oficiales de la Unión», que té com a funció donar suport en línia als projectes 
solidaris que el Cos desenvolupi. Novament, el català està exclòs de les 
institucions i els projectes europeus.

96. Decisión de ejecución (UE) 2018/1614 de la Comisión, de 25 de octubre de 
2018, por la que se establecen especificaciones para los registros de vehículos 
contemplados en el artículo 47 de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se modifica y deroga la Decisión 2007/756/CE de la 
Comisión. 

 S’estableix que els usuaris poden accedir al Registre Europeu de Vehicles en 
totes les llengües oficials de la Unió des dels navegadors d’internet principals. 
Això exclou el català, perquè Espanya en veta l’oficialitat. 

97. Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo y del Consejo, de 2 de 
octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso 
a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de 
problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012. 

 Aquest reglament preveu que la interfície comuna de les pàgines web de la 
Unió Europea per als usuaris d’internet (coneguda com a «passarel·la única») 
ha d’estar disponible en totes les llengües oficials de la Unió. Aquesta previsió 
exclou el català perquè les institucions espanyoles en veten l’oficialitat a 
Europa. 

 Els estats han d’assegurar que la informació que depèn d’ells està  redactada en 
una llengua oficial de la Unió «ampliamente comprendida por el mayor número 
posible de usuarios transfronterizos» o bé requerir traduccions a la Comissió en 
cas que no ho facin.

98. Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la 
Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el 
Reglamento (CE) n.o 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se 
deroga el Reglamento (UE) n.o 1077/2011. 

 El document únic de programació i l’informe anual d’activitats s’han de 
redactar en les llengües oficials de les institucions de la Unió. Això exclou el 
català, que no hi és oficial pel vet espanyol. A més, es reconeix el dret de totes 
les persones a comunicar-se amb l’Agència de la Unió Europea per a la gestió 
operativa de sistemes informàtics de gran magnitud en l’espai de llibertat, 
seguretat i justícia, però només en «los idiomas oficiales de la Unión».

99. Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo y del Consejo, de 28 de 
noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización 
del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación 
policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y 
deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) 
n.o 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE 
de la Comisión. 

 Aquesta norma de la Unió Europea autoritza l’estat membre emissor d’una 
ordre de detenció europea contra persones acusades de delictes a introduir en 
el  Sistema d’Informació de Schengen una còpia de la traducció de l’ordre de 
detenció «en una o más lenguas oficiales de las instituciones de la Unión». Com 
que l’Estat espanyol veta l’oficialitat del català, aquesta llengua resta exclosa 
de les ordres de detenció.

100. Reglamento de ejecución (UE) 2018/2018 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2018, por el que se establecen normas específicas sobre el procedimiento 
que debe seguirse para llevar a cabo la evaluación de riesgos de los vegetales, 
productos vegetales u otros objetos de alto riesgo a tenor del artículo 42, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 El reglament regula els procediments per a l’avaluació de riscos dels vegetals 
i productes vegetals i estableix que les organitzacions nacionals de protecció 
de vegetals de països tercers han de presentar els expedients tècnics per a 
l’elaboració de l’avaluació de riscos a la Comissió Europea. S’imposa l’obligació 
de presentar els expedients tècnics «en una de las lenguas oficiales de la 
Unión», previsió que exclou el català.
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5.5. Normativa de la Unió Europa que exclou el català 
perquè només permet llengües oficials de la Unió o dels 
estats membres

101. Reglamento de ejecución (UE) 2018/68 de la Comisión, de 8 de enero de 2018, 
por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de origen 
protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [«Carne de Salamanca» 
(IGP)]. 

 Es preveu l’obligació que els envasos duguin una etiqueta que contingui les 
mencions «Indicación Geográfica Protegida», «Raza Morucha» i «Carne de 
Salamanca». No es preveu que es puguin etiquetar com a «Indicació Geogràfica 
Protegida», «Carn de Salamanca» i «Raça Morucha».

102. Reglamento de ejecución (UE) 2018/129 de la Comisión, de 25 de enero de 
2018, relativo a la autorización de la L-arginina producida por Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80099 como aditivo en piensos para todas las especies 
animales. 

 Preveu un seguit de declaracions que han de figurar en l’etiquetatge, però 
només n’ofereix la versió en castellà.

103. Decisión (UE) 2018/104 del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, sobre la 
firma, en nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo de 
asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea 
de la energía atómica y sus estados miembros, por una parte, y la República de 
Armenia, por otra. 

 Es proporciona una llista de les indicacions geogràfiques protegides de la Unió 
Europea. Per a Espanya, els productes generals només tenen el nom en castellà. 
Fins i tot, molts productes específics del domini lingüístic català s’indiquen 
només amb noms en castellà, encara que alguns tenen el nom oficial només en 
català. 

 Exemples de productes amb indicacions geogràfiques protegides només en 
castellà: «Aceites de la Comunitat Valenciana», «Chufa de Valencia», «Mahón-
Menorca». Exemples bilingües: «Aceite de Mallorca/Oli de Mallorca», «Aceite del 
Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià», «Alcachofa de Benicarló/Carxofa 
de Benicarló».

104. Reglamento delegado (UE) 2018/122 de la Comisión, de 20 de octubre de 2017, 
por el que se modifican los anexos I, II, VI, VIII y IX del Reglamento (UE)  
n.o 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a  
las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado  
de la composición en fibras de los productos textiles. 

 Es modifiquen un seguit d’annexos d’un reglament anterior que explicitaven 
les denominacions d’una llista de materials que havien d’aparèixer en 
l’etiquetatge. El reglament nou, com l’antic, preveu aquestes denominacions 
per a l’Estat espanyol només en castellà.

105. Decisión (UE) 2018/254 del Consejo, de 15 de febrero de 2018, relativa a 
la celebración en nombre de la Unión Europea del Tratado de Marrakech 
para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos. 

 El tractat ha d’estar redactat en sis idiomes igualment vàlids: l’anglès, el francès, 
el rus, el xinès, l’àrab i l’espanyol. Tanmateix, un estat o la Unió Europea poden 
demanar al director general de l’Òrgan que el tractat es tradueixi a un idioma 
oficial de la Unió. Com que Espanya no reconeix el català com a llengua oficial 
d’estat i en veta l’oficialitat a la UE, el català no pot ser llengua oficial del tractat 
per la via espanyola o europea (només hi ha l’andorrana).

106. Decisión n.o 1/2018 del Subcomité de indicaciones geográficas, de 14 de marzo 
de 2018, que modifica los anexos XVII-C y XVII-D del Acuerdo de Asociación 
entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la energía atómica y sus 
estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra [2018/577]. 

 Es fa una llista de productes alimentaris i alcohòlics de la Unió Europea amb 
indicacions geogràfiques que han de protegir-se a Geòrgia. S’hi presenten molts 
dels productes típics de territoris catalanoparlants amb denominacions en 
castellà o bilingües en català i castellà, tot i que les denominacions tradicionals 
són les catalanes. És el cas del pollastre del Prat («pollo y capón del Prat»), 
el «Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic», la sobrassada («sobrasada de 
Mallorca»), el formatge de Maó («Mahón-Menorca»), l’«Alcachofa de Benicarló 
/ Carxofa de Benicarló», el torró de Xixona («Jijona»), el gin de Maó («Gin de 
Mahón») i els licors d’herbes de Mallorca, Eivissa i la Serra de Mariola («Hierbas 
de Mallorca»; «Hierbas Ibicencas»; «Herbero de la Sierra de Mariola»).
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107. Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo y del Consejo, de 18 de abril de 
2018, por la que se modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación 
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera y la Directiva 
2006/126/CE sobre el permiso de conducción. 

 Es modifica en diversos aspectes una directiva de 2003 sobre la qualificació 
inicial i la formació continuada de determinats conductors de vehicles de 
mercaderies, però es manté l’obligatorietat explícita que en les targetes de 
qualificació dels conductors aparegui l’expressió «modelo de la Unión Europea» 
en la llengua o llengües oficials de l’Estat membre expeditor, i l’expressió 
«tarjeta de cualificación del conductor» en la resta de llengües oficials de la 
Unió.

108. Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento europeo y del Consejo, de 18 de abril de 
2018, relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de 
capacidades y cualificaciones (Europass) y por la que se deroga la Decisión  
n.o 2241/2004/CE (texto pertinente a efectos del EEE). 

 S’estableix que les eines en línia d’Europass han d’estar redactades en les 
llengües oficials de la Unió Europea i que els suplements s’han d’expedir de 
manera gratuïta en «la llengua nacional» de cada estat membre (i, quan sigui 
possible, en una altra llengua de la Unió). Per motiu de la jurisprudència i la 
pràctica habitual de les institucions espanyoles, el català no es beneficiarà 
d’aquesta provisió perquè no es considerarà llengua nacional.

109. Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo y del Consejo, de  
30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los 
vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las 
unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.o 715/2007 y (CE) n.o 595/2009 y por el que se 
deroga la Directiva 2007/46/CE. 

 Els representants dels fabricants tenen un seguit d’obligacions legals, la 
primera de les quals ha de ser tenir accés al certificat d’homologació i el 
certificat de conformitat en una de les llengües oficials de la Unió i mantenir-los 
a disposició de les autoritats de vigilància del mercat. 

 D’una altra banda, els importadors s’han d’assegurar que els vehicles, el 
sistema, el component o la unitat tècnica independent van acompanyats de les 
instruccions i la informació obligatòries en la llengua o les llengües oficials de 
l’estat membre en qüestió. 

 Els distribuïdors que comercialitzen els vehicles, els sistemes, els components 
o les unitats tècniques independents han de verificar, entre altres coses, que els 
productes van acompanyats dels documents i les instruccions obligatòries en la 
llengua o les llengües oficials de l’estat membre i que el fabricant i importador 
també ha complert. 

 Els fabricants han d’expedir els certificats de conformitat, com a mínim, en 
una llengua oficial de la Unió Europea. Els usuaris tenen el dret de rebre tota la 
informació rellevant en la llengua oficial del seu estat. 

 Finalment, es diu que en el procés d’homologació dels productes, les autoritats 
d’homologació han de poder redactar les actes d’assaig en una llengua de 
la Unió. Totes aquestes previsions d’obligacions i drets lingüístics només fan 
referència a les llengües oficials de la Unió i dels estats, estatus de què el català 
no gaudeix per causa de la negativa espanyola de permetre-ho. 

110. Reglamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2018, por el que se establecen las medidas de gestión, conservación y 
control aplicables en la zona de la Convención de la Organización regional de 
ordenación pesquera del pacífico sur (SPRFMO). 

 El reglament estableix un seguit de camps que les autoritats de control de 
les embarcacions pesqueres han d’emplenar, entre les quals hi ha la qüestió 
sobre si s’han pescat «especies preocupantes». Els noms d’aquestes espècies 
preocupants es donen en llatí, i en castellà en la versió de l’Estat espanyol. Per 
tant, s’entén que a l’Estat espanyol aquest camp (i el formulari en general) s’ha 
d’emplenar i s’emplenarà en castellà. Això és una derivada més del fet que el 
català no és un idioma oficial de la Unió Europea.

111. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1011 de la Comisión, de 17 de julio  
de 2018, por el que se autoriza la ampliación de los niveles de utilización de los 
champiñones tratados con radiación ultravioleta como nuevo alimento, con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 S’autoritza la venda d’un aliment nou (els xampinyons tractats amb radiació 
ultraviolada), però en la versió de la norma per a l’Estat espanyol, que és en 
llengua castellana, només s’ofereix l’expressió per a l’etiquetatge en castellà:  
«champiñones (Agaricus bisporus) tratados con radiación ultravioleta». Això 
indica que només és obligatòria la denominació en castellà.

112. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1018 de la Comisión, de 18 de julio  
de 2018, por el que se autoriza la ampliación del uso de la levadura de 
panadería (Saccharomyces cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta como 
nuevo alimento, con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 de la Comisión. 

 S’autoritza la venda d’un aliment nou (el llevat de forn de pa tractat amb 
radiació ultraviolada), però en la versió de la norma per a l’Estat espanyol, que 
és en llengua castellana, només s’ofereixen expressions per a l’etiquetatge en 
castellà: «levadura con vitamina D» i «levadura con vitamina D2». Això indica 
que només són obligatòries les denominacions en castellà.
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113. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1032 de la Comisión, de 20 de julio  
de 2018, por el que se autoriza la ampliación del uso del aceite procedente de la 
microalga Schizochytrium sp. como nuevo alimento, con arreglo al Reglamento 
(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 S’autoritza la venda d’un aliment nou (l’oli d’Schizochytrium), però en la 
versió de la norma per a l’Estat espanyol, que és en llengua castellana, només 
s’ofereix l’expressió per a l’etiquetatge en castellà: «aceite procedente de 
la microalga Schizochytrium sp.». Això indica que només és obligatòria la 
denominació en castellà.

114. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, 
que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece 
la lista de la Unión de nuevos alimentos. 

 Es fa una correcció de la llista d’aliments nous autoritzats del 2017. En la versió 
espanyola, les denominacions que han d’aparèixer en l’etiquetatge s’ofereixen 
només en castellà (el document mateix per a Espanya està escrit exclusivament 
en castellà). Això indica que només són obligatòries les denominacions en 
castellà.

115. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1133 de la Comisión, de 13 de agosto  
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de las partes aéreas 
desecadas de Hoodia parviflora como nuevo alimento con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 S’autoritza la venda d’aliments amb un component  nou (les parts aèries 
dessecades d’Hoodia parviflora), però en la versió de la norma per a l’Estat 
espanyol, que és en llengua castellana, només s’ofereix l’expressió per a 
l’etiquetatge en castellà: «partes aéreas desecadas de Hoodia parviflora».  
Això indica que només és obligatòria la denominació en castellà.

116. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146 de la Comisión, de 7 de junio de 
2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de 
las frutas y hortalizas transformadas y el Reglamento (CE) n.o 606/2009, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 479/2008 
del Consejo, en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas 
enológicas y las restricciones aplicables. 

 Es proporciona una llista de codis per als diferents països de la Unió Europea 
que vincula cada codi amb el nom d’un estat en la «lengua original» de 
l’estat, i el nom tradicional de l’estat en la llengua en què la versió de la 
norma està escrita en cada cas. Així, en la versió d’aquesta norma europea en 
castellà el codi «BE» es vincula a «Belgique/België» i «Bélgica», i el codi «DE» a 
«Deutschland» i «Alemania». El codi per a Espanya, «ES», només es vincula a la 
versió castellana del nom de l’Estat: «España».

117. Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo y del Consejo, de 4  
de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil  
y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la seguridad aérea  
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2111/2005,  
(CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, (CE) n.o 376/2014 y las Directivas  
2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan 
los Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo  
y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo. 

 L’estat membre que sigui objecte d’una inspecció quant a l’aplicació del 
reglament pot sol·licitar l’informe corresponent a l’Agència de la Unió Europea 
per a la seguretat alimentària en la llengua o les llengües oficials de la Unió que 
també ho siguin de l’estat en qüestió. Per una altra banda, l’Agència traduirà el 
material de promoció de la seguretat a les llengües oficials de la Unió.  
A més, qualsevol persona física o jurídica pot adreçar-se a l’Agència en 
qualsevol llengua oficial de la Unió i se li ha de respondre en el mateix idioma. 

 Finalment, es preveu que en uns casos determinats els controladors aeris 
han de tenir una competència lingüística elevada de les llengües «nacionals» 
dels estats en què operen, que els permeti de comunicar-se per telèfon i 
radiotelèfon i també cara a cara en l’àmbit laboral i en situacions d’emergència; 
el concepte de «llengua nacional» a l’Estat espanyol serà interpretat com una 
referència exclusiva al castellà.
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118. Reglamento (UE) 2018/1480 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por el 
que se modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el 
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y se corrige el 
Reglamento (UE) 2017/776 de la Comisión. 

 Es modifiquen un seguit de codis d’indicació de perill de presència obligada 
en l’etiquetatge d’alguns productes. Alguns d’aquests codis van acompanyats 
de paraules d’advertència, com «(sistema nervioso)» i «(vías respiratorias) 
(inhalación)». En la versió espanyola del Reglament aquestes paraules 
s’ofereixen només en castellà, fet que indica que a l’Estat espanyol només són 
obligatòries les denominacions en castellà.

119. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1567 de la Comisión, de 18 de octubre 
de 2018, por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/249, 
relativo a la autorización de taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, ácido 
L-aspártico, L-histidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, 
D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glutamato 
monosódico y ácido L-glutámico como aditivos para piensos destinados a todas 
las especies animales y el clorhidrato monohidrato de L-cisteína para todas las 
especies excepto perros y gatos. 

 Es corregeix l’annex d’un reglament anterior sobre etiquetatge per afegir-hi 
informacions obligatòries noves. Com en el reglament esmenat, en la versió 
espanyola de la norma, aquestes informacions es presenten tan sols en 
castellà, única llengua de l’estat oficial a la Unió Europea. Per aquesta raó, 
s’infereix que només és obligatòria la presentació en castellà d’aquestes 
informacions en l’etiquetatge, i el català és tan sols optatiu. 

 Alguns exemples d’aquestes informacions obligatòries són: «Producida por 
síntesis química o hidrólisis de proteínas animales o vegetales» i «Contenido 
máximo recomendado de la sustancia activa en el pienso completo con un 
contenido de humedad del 12 %: — 20 g/kg para gatos y perros, — 25 mg/kg 
para otras especies y categorias».

120. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1632 de la Comisión, de 30 de octubre 
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de aislado de proteínas de 
suero básico de leche de vaca como nuevo alimento con arreglo al Reglamento 
(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.

 Aquest reglament autoritza la comercialització d’un aliment nou, l’aïllat de 
proteïnes de sèrum bàsic de llet de vaca, i preveu l’obligació d’incloure’n una 
referència en l’etiquetatge. Tanmateix, la versió espanyola del reglament 
només preveu l’obligació d’incloure el nom d’aquest producte en castellà: 
«aislado de proteínas de suero básico de leche de vaca». També s’imposa la 
presentació en l’etiquetatge d’una informació que s’ofereix tan sols en castellà: 
«Este complemento alimenticio no debe ser consumido por niños/adolescentes 
menores de tres/dieciocho (*) años».

121. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1631 de la Comisión, de 30 de octubre  
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de extracto de arándano rojo 
en polvo como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283  
del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 Aquest reglament autoritza la comercialització d’un aliment nou, l’extracte 
de nabius vermells en pols, i preveu l’obligació d’incloure’n una referència 
en l’etiquetatge. Tanmateix, la versió espanyola del reglament només preveu 
l’obligació d’incloure el nom d’aquest producte en castellà: «extracto de 
arándano rojo en polvo».

122. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1633 de la Comisión, de 30 de octubre  
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de concentrado de péptidos 
de camarones refinado como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 Aquest reglament autoritza la comercialització d’un aliment nou, el concentrat 
de pèptids de gambetes refinat, i preveu l’obligació d’incloure’n una referència 
en l’etiquetatge. Tanmateix, la versió espanyola del reglament només preveu 
l’obligació d’incloure el nom d’aquest producte en castellà: «concentrado de 
péptidos de camarones refinado». 
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123. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1647 de la Comisión, de 31 de octubre  
de 2018, por el que se autoriza la comercialización del hidrolizado de 
membrana de huevo como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que 
el contenen ha de ser: «hidrolizado de membrana de huevo». Així, el nom 
que hi ha d’haver en l’etiquetatge només s’ofereix en castellà, i com que els 
reglaments europeus no tenen una versió en català pel vet espanyol que sigui 
llengua oficial de la Unió, no sembla que el nom d’aquest element alimentari 
s’hagi de poder etiquetar en català en els productes.

124. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1648 de la Comisión, de 29 de octubre  
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de xilooligosacáridos como 
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 
de la Comisión. 

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que 
el contenen ha de ser: «xilooligosacáridos». Així, el nom que hi ha d’haver en 
l’etiquetatge només s’ofereix en castellà, i com que els reglaments europeus no 
tenen una versió en català pel vet espanyol que sigui llengua oficial de la Unió, 
no sembla que el nom d’aquest element alimentari s’hagi de poder etiquetar 
només en català en els productes.

125. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1660 de la Comisión, de 7 de noviembre 
de 2018, por el que se imponen condiciones especiales a la importación de 
determinados alimentos de origen no animal procedentes de determinados 
terceros países debido a los riesgos de contaminación por residuos de 
plaguicidas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009 y por el  
que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014. 

 S’estableix que els certificats sanitaris corresponents a determinats aliments 
d’importació de països de fora de la UE s’han de redactar en «la lengua oficial, 
o en una de las lenguas oficiales, del Estado miembro» en què es trobi el punt 
d’entrada designat, però també es permet als estats d’acceptar, si ho volen, que 
es redactin «en otra lengua oficial de la Unión». Totes dues previsions exclouen 
de fet el català, perquè no és una llengua oficial ni de l’Estat espanyol ni de la 
Unió Europea, per causa del vet del govern i les institucions espanyoles.

126. Estatutos de la Red de infraestructuras europeas de investigación clínica 
(ECRIN-ERIC). 

 Els estatuts de la Xarxa d’infraestructures europees d’investigació clínica  han 
de ser autèntics en totes les llengües oficials de la Unió. A més, la Xarxa pot usar 
una llengua oficial del país en què té la seu per comunicar-se amb les autoritats 
locals. Com que el català no és oficial ni de la Unió Europea ni de l’Estat 
espanyol pel vet de les autoritats d’aquest darrer, n’està exclòs de partida.

127. Decisión (UE) 2018/1702 de la comisión, de 8 de noviembre de 2018, por la que 
se establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para lubricantes. 

 S’imposa que els productes amb l’etiqueta ecològica per a lubricants de la 
UE han d’incloure informacions estandarditzades que la versió espanyola de 
la norma només ofereix en castellà: «Reducción de la cantidad de sustancias 
peligrosas vertida en el medio ambiente», «Características verificadas» i «X % 
de ingredientes renovables certificados utilizados».

128. Modificación de las normas prácticas de desarrollo del Reglamento de 
procedimiento del Tribunal General. 

 Aquesta norma és una modificació del reglament de procediment del Tribunal 
General de la Unió Europea de 2015, que en l’article 44 contempla com a 
idiomes que es poden usar en els procediments diferents llengües dels estats 
membres (24 llengües, entre elles el maltès i l’irlandès). La modificació no 
canvia les llengües d’ús, que per tant continua excloent el català. 

 També es preveu la possibilitat de fer traduccions de la llengua del 
procediment a les altres llengües dels estats membres i un mecanisme de 
traducció simultània a les llengües reconegudes. A més, es preveu la possibilitat 
de no admetre documents que estiguin redactats en llengües que no són la del 
procediment.

129. Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de 
embargo y decomiso. 

 Les autoritats d’emissió han de facilitar a les autoritats d’execució una 
traducció dels certificats d’embargament o de decomís a «la lengua oficial 
del Estado de ejecución o a cualquier otra lengua que el Estado de ejecución 
acepte». 

 També es permet que els estats declarin davant la Comissió que accepten els 
certificats en altres llengües oficials de la Unió Europea. Això exclou el català, 
perquè ni és oficial de l’Estat espanyol ni l’administració general de l’Estat 
l’accepta en aquests casos, ni tampoc és oficial de la Unió Europea.



Novetats legislatives en matèria lingüística aprovades 
el 2018 que afecten els territoris de parla catalana

74 75

130. Reglamento (UE) 2018/1903 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, por 
el que se corrigen los anexos IV, VI y VII del Reglamento (CE) n.o 767/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la comercialización y la utilización de 
los piensos, así como determinadas versiones lingüísticas de los anexos II, IV, V 
y VI del mencionado Reglamento. 

 Aquest reglament comunitari modifica un altre reglament europeu de 2009 
que imposa un seguit de termes en l’etiquetatge de determinats productes, 
com ara «proteína bruta» (subsituïble per «proteína»), «aceites y grasas brutos» 
(substituïble per «contenido de grasa») i «ceniza bruta» (substituïble per 
«residuo de incineración» o «materia inorgánica»). 

 El reglament antic dona un seguit d’opcions en diverses llengües oficials de 
la Unió Europea, però no fa cap esment de la possibilitat d’etiquetar només 
en llengües no oficials, com el català (a més, no hi ha cap versió oficial dels 
reglaments europeus en català). El reglament nou substitueix una denominació 
de l’antic, «aceites y grasas brutos», per una denominació nova, «grasa 
bruta», però com que per a l’Estat espanyol només val la versió en castellà del 
reglament, sembla que de nou s’exclou la possibilitat d’etiquetar només en 
català i s’imposa l’etiquetatge en castellà, com a mínim.

131. Decisión n.o 1/2018 del Subcomité de indicaciones geográficas, de 24 de agosto 
de 2018, que modifica los anexos XXX-C y XXX-D del Acuerdo de Asociación entre 
la Unión Europea y la Comunidad Europea de la energía atómica y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra [2018/1948]. 

 Amb motiu d’un acord entre la Unió Europea i la República de Moldàvia sobre la 
protecció de les indicacions geogràfiques dels productes agrícoles, es fa una llista 
de noms oficials dels productes tradicionals dels estats membres i de Moldàvia 
que s’ha de respectar en l’etiquetatge. Els noms dels productes dels territoris de 
llengua catalana de l’Estat espanyol s’ofereixen sovint en una versió bilingüe, o 
fins i tot només en castellà, mentre que els productes dels territoris de llengua 
tradicional castellana es llisten exclusivament en aquest idioma. 

 Alguns exemples de productes que tradicionalment s’anomenen en català i que 
aquest acord bilingüitza o desnaturalitza de manera artificial són el fuet de Vic  
(«Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic»), la sobrassada («Sobrasada de Mallorca»), 
el formatge de Maó («Mahón-Menorca»), el formatge pirinenc («Queso de l’Alt 
Urgell y la Cerdanya»), l’oli valencià («Aceite de la Comunitat Valenciana»), l’oli de 
Mallorca («Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí»), 
l’oli de la Terra Alta («Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta»), la carxofa de Benicarló 
(«Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló»), les patates de Prades («Patatas 
de Prades/Patates de Prades»), el torró alacantí («Turrón de Alicante»), la vedella 
dels Pirineus («Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/
Vedell des Pyrénées Catalanes») i el pollastre del Prat («Pollo y Capón del Prat»).

132. Reglamento de ejecución (UE) 2018/1991 de la Comisión, de 13 de diciembre  
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de bayas de Lonicera 
caerulea (L.) como alimento tradicional de un tercer país con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que el 
contenen ha de ser «bayas de madreselva azul (Lonicera caerulea)». Així, el nom 
que hi ha d’haver en l’etiquetatge només s’ofereix en castellà, i com que els 
reglaments europeus no tenen una versió en català pel vet espanyol que sigui 
llengua oficial de la Unió, no sembla que el nom d’aquest element alimentari 
s’hagi de poder etiquetar únicament en català en els productes.

133. Reglamento de ejecución (UE) 2018/2017 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de jarabe de Sorghum 
bicolor (L.) Moench como alimento tradicional de un tercer país con arreglo 
al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que el 
contenen ha de ser «jarabe de sorgo (Sorghum bicolor)». Així, el nom que hi ha 
d’haver en l’etiquetatge només s’ofereix en castellà, i com que els reglaments 
europeus no tenen una versió en català pel vet espanyol que sigui llengua 
oficial de la Unió, no sembla que el nom d’aquest element alimentari s’hagi de 
poder etiquetar únicament en català en els productes.

134. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2016 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2018, por el que se autoriza la comercialización de granos descortezados 
de Digitaria exilis como alimento tradicional de un tercer país con arreglo 
al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 La denominació de l’aliment en l’etiquetatge dels productes alimentaris que el 
contenen ha de ser «granos descortezados de fonio (Digitaria exilis)».  
Així, el nom que hi ha d’haver en l’etiquetatge només s’ofereix en castellà, i com 
que els reglaments europeus no tenen una versió en català pel vet espanyol 
que sigui llengua oficial de la Unió, no sembla que el nom d’aquest element 
alimentari s’hagi de poder etiquetar en català en els productes.
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5.6. Normativa de les Nacions Unides

135. Reglamento n.o 94 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas — Prescripciones uniformes sobre la homologación de los 
vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión 
frontal [2018/178]. 

 S’estableix que els manuals d’instruccions dels vehicles han de contenir 
informacions detallades sobre determinats advertiments, amb uns textos 
estandarditzats que han d’estar, com a mínim, «en tots els idiomes oficials del 
país o països on es pugui esperar raonablement que es matriculi el vehicle». 
Com que el català no és llengua oficial d’Estat, s’entén que els manuals no han 
d’estar obligatòriament escrits en aquesta llengua.

136. Reglamento n.o 132 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos de control de emisiones de adaptación (REC) para vehículos 
pesados, tractores agrícolas y forestales y máquinas móviles no de carretera 
equipados con motores de encendido por compresión [2018/630].

 El fabricant de cada «sistema de control d’emissions d’adaptació (REC)» ha de 
redactar un seguit de directrius i instruccions d’instal·lació en «el idioma del 
país en el que se venda el REC o en el que se prevea que vaya a ser utilizado», 
expressió que a Espanya s’entén com que és obligatori de fer-ho en castellà 
(però no en català), perquè és la llengua oficial de l’Estat.

137. Reglamento n.o 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: I. Cinturones 
de seguridad, sistemas de retención, sistemas de retención infantil y sistemas 
de retención infantil ISOFIX para ocupantes de vehículos de motor; II. Vehículos 
equipados con cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del cinturón, 
sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de retención 
infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size [2018/629]. 

 Es preveuen diferents exigències a favor de les «llengües dels països». Per exemple, 
els cinturons de seguretat han d’anar acompanyats d’instruccions d’instal·lació i 
ús en «la lengua o lenguas del país en el que vaya a comercializarse». 

 També es diu que el fabricant del vehicle ha d’incloure un manual d’instruccions 
pel que fa als sistemes de retenció infantil, que faciliti la informació amb 
pictogrames «en la lengua nacional o, al menos, en una de las lenguas nacionales 
del país en que se comercialice el vehiculo» i aquests manuals d’instruccions han 
de contenir una advertència sobre la protecció infantil, les cadiretes per a infants i 
els sistemes d’airbag en «todos los idiomas oficiales del país o países donde cabría 
razonablemente esperar que fuera a matricularse el vehículo (por ejemplo, dentro 
del territorio de la Unión Europea, en Japón, en la Federación de Rusia, en Nueva 
Zelanda, etc.)». 

 Hi ha una altra exigència que no és clara que imposi el castellà de manera 
exclusiva, però que l’Estat espanyol interpretarà en aquest sentit: els vehicles 
han de tenir un avís sonor continu i intermitent, o alternativament, un missatge 
vocal continu; el fabricant del vehicle ha d’assegurar-se que aquest missatge 
vocal pot utilitzar les llengües del mercat en què es pretén utilitzar el vehicle.

138. Reglamento n.o 55 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE) relativo a las prescripciones uniformes sobre la homologación 
de los dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos combinados 
[2018/862]. 

 S’obliga a acompanyar d’unes instruccions de muntatge i funcionament tots 
els dispositius i components per a vehicles que regula el reglament. Aquests 
documents han d’estar redactats, com a mínim, «en l’idioma del país en 
què es posen a la venda». També han d’incloure instruccions especials de 
funcionament redactades en la llengua del país en qüestió els dispositius 
o components mecànics d’acoblament amb què està equipat un vehicle. 
Aquest redactat significa a la pràctica la discriminació del català, perquè 
les institucions espanyoles entenen que el castellà és l’idioma de l’Estat en 
exclusiva.

139. Reglamento n.o 90 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE). Disposiciones uniformes para la homologación de los conjuntos 
de forro de freno, los forros de freno de tambor, los discos y los tambores de 
repuesto para vehículos de motor y sus remolques [2018/1706]. 

 Aquest reglament de les Nacions Unides preveu que l’embalatge i l’etiquetatge 
d’alguns productes i parts per a automòbils han d’estar redactats en les 
llengües dels estats en què es comercialitzen. A Espanya, només s’entén com 
a «llengua del país» el castellà, i per tant totes les obligacions del reglament es 
tradueixen en imposicions exclusives del castellà. 

 En concret, els «tipus de conjunt de folre» dels frens de reposició, els tambors 
de reposició i els «folres dels tambors de reposició» en si mateixos, han de 
tenir l’embalatge i l’etiquetatge «en una lengua oficial de la CEPE» (Comissió 
Econòmica per a Europa, de les Nacions Unides) i «en la lengua del país donde 
se venda». A més, els productes han d’anar acompanyats de les instruccions de 
muntatge «en el idioma del país en que se venda».
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