
11. Àmbits estatal, europeu i internacional 

1. Dades per al debat 

El català no és reconegut com a llengua oficial de l’Estat espanyol, tot i ser la llengua 

habitual del 15,1% de la població espanyola. No hi ha, en les democràcies 

occidentals, cap estat que no reconegui una llengua parlada per més del 5% de la 

població i més d’1 milió d’habitants. En canvi, altres estats com Suïssa, Bèlgica, el 

Canadà i, fins i tot, Finlàndia, sí que reconeixen les seves comunitats lingüístiques 

més significatives (i, fins i tot algunes que no en són), com a llengües oficials. A 

nivell de la Unió Europea, el català podria ser la 11a llengua de la Unió si es mesura 

pel nombre de parlants, però no és oficial perquè Espanya no ho ha demanat. 

A més: 

- Tot i tenir dret de parlar en català amb l’administració general de l’Estat (AGE) a 

Catalunya, aquest dret és vulnerat en diverses ocasions. De fet, només el 31,6% 

dels Catalans  l’empra predominantment amb l’AGE, xifra per sota de la de parlants 

habituals (36,1%) i de la de l’ús predominant amb la Generalitat. (45,8%) 

- Cap plaça de treballador públic de l’AGE a Catalunya té el català com a requisit i 

tots hi tenen el castellà. Això, tot i que el 88,7% dels catalans opina que els 

treballadors de l’Estat haurien de saber català, incloent-hi el 85,2% dels del PSC, 

el 74,8% dels del PP, el 78,7% dels de Ciutadans i el 66,0 % dels de VOX.  

- El català no es pot fe servir al Congrés dels Diputats espanyol. Ni al Parlament 

Europeu. De fet, els catalanoparlants no estem reconeguts com a minoria per 

Espanya. 

 

2. Reptes 

- Assegurar el dret d’opció lingüística a l’AGE. 

- Aconseguir la plena capacitació lingüística a l’AGE. 

- Poder fer servir el català en tots els tràmits estatals i a les Corts Espanyoles. 

- Assolir l’oficialitat del català a la UE i millorar-ne l’estatus. 

 

3. Preguntes associades  

- Per què si la majoria de catalans volen funcionaris capacitats no s’aconsegueix 

aquesta innovació normativa? 

- Quina és la manera d’assolir una posició de força per a la millora de l’estatus a 

nivell estatal? 

- Quines vies hi ha per a la millora de l’estatus de català a nivell internacional i per 

assolir l’oficialitat a la Unió Europea. 

 

4. Informació complementària 

Plataforma per la Llengua (2019): Cap a la igualtat o cap a la supremacia lingüística?  

Idescat i Direcció General de Política Lingüística (2018): Enquesta d'usos lingüístics de la població. 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/249/cap-a-la-igualtat-o-cap-a-la-supremacia-linguistica

