
   

 

ACORD PER A LA PROTECCIÓ I L’IMPULS DE LA LLENGUA CATALANA 

 

Tota llengua és patrimoni de la Humanitat. Forma part d’un ric mosaic, plural i divers, fruit 

d’un llegat que hem heretat, que ens aporta moltes maneres d’entendre el mon i interactuar-

hi, i correspon a cada generació contribuir a preservar-les i impulsar-les cap al futur.  

La protecció i l’impuls de les llengües ha de ser un consens bàsic que permeti garantir els 

drets dels parlants, el desenvolupament de la identitat dels territoris i el progrés i la cohesió 

social, i mai no pot ser un element que serveixi per a la confrontació social, política o judicial. 

Per aquest motiu –i partint de la idea de la llengua com a patrimoni de la Humanitat– és 

responsabilitat de les administracions garantir la preservació i el progrés de totes les 

llengües en els seus territoris respectius i a l’Estat, com també fomentar-ne la projecció a 

l’exterior, particularment en organismes internacionals i de la Unió Europea.  

Els canvis sense precedents que estan experimentant les formes de creació i de 

comunicació a mesura que avança la digitalització no poden suposar un retrocés en la 

preservació de la diversitat lingüística com a patrimoni de la Humanitat. Per això, aquesta 

evolució, que és netament positiva, ha d’anar acompanyada de l’enfortiment dels principis 

de respecte i foment d’aquesta diversitat. El deure de les administracions és que el català 

no sigui mai una llengua minoritzada, com ho fou en règims passats fruit d’una persecució 

política. El català, com la resta de llengües d’Espanya, ha de conservar el llegat històric, la 

riquesa dialectal i, especialment, la capacitat de cohesió i de contribució al progrés social.  

Per aquest motiu, i amb el convenciment que enfortir la vitalitat del català suposa una 

mesura que referma la confiança necessària entre les parts per al procés de diàleg i 

negociació, el Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya consideren 

necessari renovar i reforçar la protecció i l’impuls del català en tots els àmbits socials i 

promoure les reformes legislatives i les inversions necessàries per potenciar el caràcter 

plurilingüe d’Espanya. 

A aquest efecte, presenten els compromisos i principis següents:  

1. Reafirmen el compromís de treball conjunt per afavorir un ampli consens amb els 

objectius següents:  

a. Garantir el nivell de coneixement i ús del català.  

b. Contribuir a l’enfortiment i la millora del model educatiu de Catalunya, 

d’acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, i la 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la LO 

3/2020, de 29 de desembre.  

Tots dos governs comparteixen que el català ha de continuar sent la llengua 

utilitzada normalment com a vehicular i d’aprenentatge en el sistema 



   

 

educatiu de Catalunya, i l’aranès a la Vall d’Aran, que l’ensenyament i l’ús 

curricular i educatiu del castellà també ha d’estar garantit i ha de tenir una 

presència adequada en els currículums i projectes lingüístics, i que s’ha 

d’enfortir l’autonomia i la capacitat dels centres per desenvolupar projectes 

educatius adaptats a la realitat social i lingüística del seu entorn i d’acord 

amb l’avaluació de les competències lingüístiques. En tot cas, la 

determinació de la presència de les llengües oficials en l’ensenyament no 

universitari haurà d’estar basada exclusivament en criteris pedagògics de 

manera singular per a cada centre.  

El català i el castellà, a més de l’aranès a la Vall d’Aran, s’hauran de preveure 

en els projectes lingüístics dels centres perquè els alumnes puguin atènyer-

ne el ple domini oral i escrit i es permeti als centres l’adopció de les mesures 

necessàries per compensar les carències que hi pugui haver en qualsevol 

de les llengües, tal com estableix la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació 

de Catalunya i la Disposició Addicional 38a.3 de la LO 3/2020. 

En conseqüència, donen suport al desenvolupament del marc normatiu 

recent, consagrat pel Parlament de Catalunya, encapçalat per la Llei 8/2022, 

de 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües cooficials en 

l’ensenyament no universitari, que empara els usos i aprenentatges 

lingüístics del català, el castellà, l’aranès a la Vall d’Aran, les primeres i les 

segones llengües estrangeres, les llengües d’origen dels alumnes i la llengua 

de signes catalana, d’acord amb l’evolució metodològica de l’aprenentatge, 

els instruments de control, avaluació i millora de les competències 

lingüístiques i de la realitat lingüística de cada entorn educatiu. Consideren, 

igualment, que les disposicions d’aquesta Llei s’adeqüen als marcs 

constitucional i estatutari.  

En tot cas, el Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat es 

comprometen a resoldre per la via del diàleg i la negociació els conflictes 

que hi pugui haver en l’aplicació o el desenvolupament del marc normatiu 

vigent.  

c. Facilitar l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els 

que ara hi té menys presència.  

2. Incloure una perspectiva lingüística en els diversos projectes normatius i en les 

polítiques públiques que impulsin tots dos governs, especialment en els àmbits 

educatiu, cultural, tecnològic i administratiu. En aquest sentit, s’implicarà les 

universitats i els centres d’investigació de Catalunya en el disseny de polítiques 

públiques i iniciatives en l’àmbit lingüístic.  

3. Assegurar la presència de Catalunya i de les cultures catalana i aranesa a la 

UNESCO i en altres institucions comunitàries i internacionals. Concretament, el 



   

 

Govern Espanyol sol·licitarà a la presidència del Parlament Europeu que consideri 

el català com a llengua d’ús al ple i a efectes de l’exercici del dret de petició davant 

la institució. A aquest efecte, presentarà la sol·licitud a la Mesa del Parlament 

Europeu, junt a una proposta perquè sigui viable tècnicament i financerament, i 

treballarà per aconseguir una majoria suficient que avali aquesta petició abans no 

acabi l’any en curs.  

4. Promoure la pluralitat lingüística a les institucions i el dret de la ciutadania de ser 

atesa en la llengua oficial que esculli. Concretament:  

a. Promovent, aquesta legislatura, les reformes reglamentàries a les Corts 

Generals per ampliar el dret dels representants dels espanyols a fer la seva 

tasca en totes les llengües de l’Estat. En aquest sentit, es començarà per 

impulsar la revisió del reglament del Senat per ampliar aquest dret a la 

Cambra Alta.  

b. El Govern d’Espanya promourà, aquesta legislatura, les reformes 

normatives necessàries per garantir la plena disponibilitat lingüística i el dret 

de ser correspost oralment i per escrit en català a l’administració perifèrica 

de l’Estat.  

5. Tots dos governs es comprometen a treballar en el marc dels principis inclosos en 

la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries del Consell d’Europa i en 

la Declaració Universal dels Drets Lingüístics de la UNESCO. Per això, assumeixen 

els compromisos següents: 

a. El Govern d’Espanya facilitarà que el Govern de la Generalitat de Catalunya 

enviïn representants als fòrums que tractin polítiques amb dimensions 

lingüístiques i que permetin representació no estatal.  

b. El Govern d’Espanya facilitarà la incorporació de representants del Govern 

de la Generalitat de Catalunya a les delegacions governamentals a fòrums 

internacionals que tractin polítiques amb dimensions lingüístiques.   

6. Tots dos governs refermen el compromís amb la llengua catalana i es comprometen 

a impulsar els canvis legislatius i garantir-ne el finançament necessari per complir 

els acords d’aquesta declaració.  

7. El Govern d’Espanya entén que totes les previsions que conté aquest acord que fan 

referència al català es poden aplicar a la resta de llengües oficials de l’Estat diferents 

del castellà si així ho demanen els governs de les comunitats autònomes amb més 

d’una llengua oficial. 

 

Madrid, 27 de juliol de 2022. 


