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Horitzó Europa  ... i el català a la UE

Gener 2009: Estudi sobre l’estat de compliment dels acords sobre 
l’ús de la llengua catalana a la Unió Europea

Febrer 2010: Full de ruta per la millora del reconeixement de la 
llengua catalana en els propers mesos (Parlament Europeu 
Brussel·les)

Març 2010: Ponència d’Horitzó Europa en la conferència “Language
diversity: a challenge for Europe” (Parlament Europeu Brussel·les)

Maig 2010: Contactes institucionals Govern de Catalunya (SPL, SUE) 

Tardor 2009 / Primavera 2010: Campanya ciutadana d’enviament de 
cartes en català a les institucions europees



El context: el català i la UE

Resolució Reding 1991

Tot i així, el català no té cap reconeixement a la UE. El Govern 
d’Espanya reconeix el greuge. 

Conclusions del Consell Europeu de juny de 2005. 

- Traducció i la difusió dels acords adoptats en codecisió amb el Parlament Europeu 
- Intervencions orals en sessions del Consell i altres institucions (PE, CdR, etc).
- Comunicacions escrites entre ciutadans/ ciutadanes espanyols i el Consell.

Les conclusions del Consell Europeu es despleguen a partir 
d’acords administratius signats pel Regne d’Espanya i 
cadascuna de les institucions i òrgans de la UE: CdR (2005), 
Consell de la UE (2006), Comissió Europea (2006), CES (2006), 
Defensor del Poble (2006) i Tribunal de Justícia (2009). 



El català i les llengües oficials de la UE

Les llengües oficials es comptabilitizen pel nombre d’habitants dels territoris on és oficial una llengua.
Fonts: Eurostat (2006), Statistics Belgium, Swedish in Finland i Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de 
Catalunya
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La prova pilot d’enviament de cartes en català a les 
institucions europees

7 cartes ciutadanes enviades a les 6 institucions europees 
signatàries d’acords i al Consell Europeu

2 preguntes

“Quin és l’estat d’aplicació dels acords sobre el català?”

“Quin és l’estat de desplegament de cadascun dels punts previstos 
en les conclusions del Consell Europeu del juny de 2005?”





La resposta ideal segons els acords

La carta ciutadana en català

rep resposta, 

és redactada per la institució destinatària,

en català, 

i en un termini raonable (15 dies laborables  
amb possibilitat d’extensió del termini).



Codi de bona conducta administrativa
Comissió Europea

La Comissió està obliga a respondre les 
sol·licituds de la manera més apropiada i 
ràpida possible.



Codi de bona conducta administrativa
Comissió Europea

La resposta a les cartes dirigides a la 
Comissió s’enviaran en un termini de 
quinze dies laborables des de la data 
de recepció de la carta en el departament 
responsable de la Comissió. La resposta 
haurà d’identificar la persona responsable 
de l’assumpte i indicar com es pot 
contactar amb ella.



Codi de bona conducta administrativa
Comissió Europea

Si la resposta no es pot enviar en el termini 
mencionat anteriorment, i sempre que la 
resposta requereixi més gestions [...] el 
membre del personal responsable enviarà
una resposta provisional, indicant la 
data en la que el destinatari pot esperar la 
resposta [...]



Codi de bona conducta administrativa
Comissió Europea

Si la resposta ha de ser elaborada per un 
departament diferent que al qual s’ha dirigit 
la correspondència, la persona 
sol·licitant serà informada del nom 
i adreça de la persona a qui s’ha 
remès la carta.



Els resultats de la prova (1)

5 respostes rebudes, 2 respostes no rebudes, 1 resposta rebuda en francès sense 
rebre la resposta promesa en català

Llengua de resposta:
1 en català, 2 en català i castellà, 2 només en castellà o francès

Temps de resposta:
3 respostes compleixen amb el codi de bona conducta administrativa que preveu 
una resposta en 15 dies  laborables (16 dies: resposta en francès, 6 dies: dues 
respostes en castellà), 2 respostes no el compleixen (51 dies: resposta en castellà, 
217 dies: resposta en català) i dues respostes no rebudes s’esperen des de fa 232 
dies i 119 dies.

Qui respon la carta ciutadana?:
2 respostes de la institució europea en qüestió, 2 respostes de la REPER en què
redacta la resposta en comptes de limitar-se a traduir una (inexistent) resposta 
de la institució europea en qüestió, 1 resposta és enviada er un remetent no 
identificat (sense signatura, ni logotip ni adreça).



Els resultats de la prova (2)

Quin és l’òrgan competent?:

3 respostes reenvien a la REPER (la REPER confirma en dues respostes que és 
l’òrgan designat per fer les traduccions necessàries), 1 resposta no especifica 
l’òrgan competent però indica que cal adreçar-s’hi.

La pregunta original (1): 

“Quin és l’estat d’aplicació dels acords sobre el català?”

1 resposta informa que encara no s’aplica l’acord, 2 respostes informen que cal 
demanar-ho a la Representació d’Espanya davant la UE (REPER), 1 resposta indica 
que cal demanar-ho al Ministeri espanyol d’Assumptes Exterior i Cooperació.

La pregunta original (2): 

“Quin és l’estat de desplegament de cadascun dels punts previstos en les 
conclusions del Consell Europeu del juny de 2005?”



Comitè de les Regions

Es rep resposta?

No, cap resposta!



Comitè Econòmic i Social Europeu

Llengua de la resposta? 

= Resposta en francès!



Defensor del Poble Europeu

Temps de resposta en 15 dies 
laborables?

= 217 dies !



Consell de la UE

Qui respon la carta ciutadana?

= la REPER (Representació
d’Espanya davant la UE) 
respon en comptes de la 
institució europea!



Consell de la UE

Quin és l’òrgan competent?

= la REPER (Representació
d’Espanya davant la UE)



Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees

“Quin és l’estat d’aplicació dels acords?”

[...] aquest acord no ha començat a 
aplicar-se a data d’avui.



Conclusions de la prova

- Indefensió de la ciutadania catalanoparlant

- Manca d’interès de les parts signatàries en el 
compliment dels acords (Govern d’Espanya i 
institucions europees)

- Manca de designació de l’ens encarregat de les 
traduccions necessàries per part del Govern d’Espanya 
(requisit perquè entrin en vigor els acords signats)



Què demanem?

- Que el Govern d’Espanya faci la sol·licitud 
corresponent perquè la llengua catalana esdevingui 
llengua oficial de la UE durant la presidència espanyola 
de la UE fins al final de juny de 2010.

- Que els eurodiputats catalans converteixin en accions 
concretes el  seu suport al Full de ruta per la millora 
del reconeixement de la llengua catalana en els 
propers mesos presentat al Parlament Europeu a 
Brussel·les al febrer de 2010.


