
Declaracio elaborada per la Societat Catalana
d'Estudis Juridics i aprovada pel Ple de
1'Institut d'Estudis Catalans en la sessio del
dia 21 d'octubre de 1996, sobre la Sente'ncia
del Tribunal Constitucional del 19 de
setembre de 1996

l.'Insti[tit d 1.studis Catalans ha vist la sentcncia dcl I ril)u11a1 (,onstitu-

cional del 19 de setcmbre de 1996, dictada amb els vots particulars de dos

dels Sens components, quc resol Cl conflicts positiu de competencia interpo-

sat per Ia (^cncralitat de Catalunva contra Particle 19 del Reial decrct

1 122/88, del 23 de setembre, en quc sIimposava Pus obligators de la Ilengua

castellana en I'ctiquctatgc de productes alimentaris. El Pie de I'Institut

entrn quC Cl contingut de la sentcncia posy en dubte Cl cos normatiu consti-

tucional quc garanteix I'efectivitat de la dcclaracio d'oficialitat del catala i en
dsfinitiva els drets linguistics del nostre pohle.

1. Oficialitat del catala

I.'Institut d'l.studis Catalans cnten quc la sentcncia ohlida o ignora con-

ceptes juridics basics com ara llcilgua official I llengua propia, que son clans

per a resoldre Cl conflicts quc es plantejava.
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ticguuti I .iiLi I c .; dc I.i (,m) tiIU Io Cl Ca.titCll.i cs I idiuiii,a oh

cial de 1'Estat i les altres Ilengiies son « tamhe » oficials a Ies respectives co-

munitats auto nomes, d ' acord amp els estatuts respectius . I)'altra panda, se-

gons ('article 3 de l'Estatut de Catalunya la Ilengua propia de Catalunya es el

catala i 1 ' idioma catala es I'oficial de Catalunva , aixi com tambe ho es el cas-

tella, oficial a tot I ' Estat espanyol.

L'Estatut, d ' acord amp la Constitucio , declara official el cartla del territo-
ri de Catalunya , i cis estatuts respectius a Valencia i a Ies Illes Balears. Ho es

en el mateix nivell i condicio juridica que to Cl castella i to pleas efectes i va-

Iidesa , tant si es en relacio amp I'Administracio com entre particulars, a tots
els territoris en que es oficial. per tans, cada una de Ies dues llengiies officials
pot ser utilitzada validament sense que calgui emprar paral.lelamcnt I'altra.
Aquest es en definitiva el contingut de la declaracio de la doble ohcialitat.

En la Sentencia del 23 de desemhre de 1994, cl matcix Tribunal dona

contingut al fet que Cl catala sigui declarat per I'Estatut com Ia llengua pro-

pia de Catalunya . 1)'aix6 dedui la idone'itat que la Generalitat , en compliment

de la Llei de normalitzacio , establis que cl catala fos la Ilengua vehicular de
I'ensenyament primari, respectant el coneixement que tots cis ciutadans han

de tenir de Ies dues Ilengiies oficials a la fi del cicle d ' ensenvament. Aquesta

atrihucio de Ilengua propia ressalta mes palesament, Si es vol, la plenitud
juridica que 1 1 dona la condicio de llengua official.

En declarar constitucional I'exigencia de 1'us preceptiu del castella en Ies
etiquetes dels productes alimcntaris , el Tribunal nega el caracter official de la
llengua catalana, ja que I'oficialitat d'una llengua no vol dir altra cosy que
aquesta pugui ser utilitzada per les institucions i els ciutadans amp pleas

efectes juridics, cosa que va establi r el mateix Tribunal en la Sentencilll

82/86, del 26 de jury.

El Decret de I'Estat, en imposar la necessitat de His del castella , a part de

distorsionar el fet de l'oficialitat del catala, pressuposa crear una situacio

de discriminacio lingiiistica envers la rostra llengua . Anih aquesta 1101-111,1 IM

interferit negativanient en les diverses nacionalitats dc 1'Estat amb llengua

propia pcl fet d ' imposar un decret quc nomes tindria sentit en tin estat uni-

lingiiistic, peru no en el nostre, on son oficials diverses Ilengiies 'mh situa-

cions sociolingiiistiques i processos normalitzadors diferents . El Decret es

en tots el casos una vulneracio del caracter official d ' aquestes llengiies i es-

pecificament del mandat de foment i proteccio que li dona ]' article 3.3 de la

Constitucio.

Resolutions com la recorreguda no porten , per altra panda , cap dels he-

neficis amp que s ' han intentat justihcar, ans al contrari , causen pcrjudici
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C \ idCI It en un .ii lhit on la presrnciA de la Ilcti u.t L.tt,tl,tna c f.chlc, i cl Icct

Hies important- contradiuen I'E:statut i la [.let de normalitzacio estahlerta

pcl Parlament de Catalunya. En aquest sentit , e's fonamental garantir la fa-

cuitat de Ies institutions de Catalunya per a Pestahliment del proccs de nor-
malitzacib que garanteixi I'efectivitat definitiva de la igualtat jurfdica

d'ambdtics Ilcngiies.

Hens de (Ienunciar tambe altres nornies dictades per I'Estat en aquesta
nrtteixa direccio, com ara el Reglament del registre mercantil (Reial decret
1784/96, del 19 de juliol) i d'altres, que son Una mostra de I'actitud de I'Es-
tat en no tenir present l'ohcialitat de la nostra llengua, ja que, com en cl pre-
sent cas, li neguen de pia aquest caracter. Aixb suposa, en definitiva, ignorar
la declarac16 constitutional i estatutaria.
No cs bo ni podeni comprendre que despres de quinzc ant's de l'aprova-

cio de I'Estatut encara es post en dubtc periodicament que la llengua catala-
na cs la «llengua propia de Catalunya» i com a tal es cooficial anib el castella
amh els mateixos efectes juridics. Continuar aixi cs mantenir la nostra llen-
gua en una situacio do permanent inestabilitat juridica que en cap cas afavo-
reix cl proccs de normalitzacio.

2. La competencia de la Generalitat en la normalitzacio
de la llengua

L'article 3.3 de I'Estatut atribueix a la Generalitat la competencia de ga-
rantir l'us normal i official d'amhdos idiomes, i assegurar-ne el coneixement,
cream Its conditions quc pernietin arribar a la igualtat plena quant als drets
i dsures dell ciutadans. Aquest mandat es cl que es va desenvolupar amh la
He] de normalitzacio i les altres dispositions que se'n deriver. Es a dir, que
la Generalitat to atrihuida la competencia del proccs normalitzador en dos
versants; primer, per a I'estahliment del mare juridic que garanteixi la condi-
cio d'oficiais d'amhdues Ilcngiies i, en segon lloc, per assegurar-ne el conei-
xement per part dels ciutadans i, en definitiva, garantir la igualtat de drets i
dcures de tots els ciutadans de Catalunya.

A noes, I'apartat 3 de Particle 3 de la Constitucib declara que ,Ia riquesa
de Ics diverses nmodalitats lingOistiques d'Espanya e's Un patrimoni cultural
quc sera ohjecte d'espccial respects i proteccio,,. Es a dir, quc I'Estat i la tes-
ta d'institucions publiques tenen en la propia actuacio el mandat especific
de fomentar la proteccio i respects d'aqucst patrimoni cultural. Tampoc
,ulucst mandat no s'ha tingut en compte en aquesta Sentencia.

131



1,1 l ril)Unal C^H 1,111 uLiun,Ii II,t rcLuncgnt 1 J (juvcru dc ( It,tluitvI t

el mandat de ter Ies accions adrecades a determinar I'abast i efectivitat de la

cooficialitat de les llengues a Catalunya, en concret a la Sentencia 74/1989,

del 24 d' abril de 1989 , en la qual s'admet aquesta competencia, fins i tot, en

l'ambit dc competencia exclusiva estatal.

Per aixb es paradoxal que ara el Tribunal Constitucional ignori aquesta

jurisprudencia i admeti la competencia de l'Fstat de lcgislar sobre 1'ambit

linguistic, fins i tot en Lill sentit contrari al previst it I'Estatut i la lies de nor-

malitzacio, quc el desenvolupa.

Admetre la constitucionalitat d'exigir l ' us obligators del castella vol (fir no

reconeixer la plena validesa dels acres fets en catala i si els lets unicament en

castella . Dit d'una altra manera: restableix Lill concepte d'oficialitat asimc-

trica que no es admissible, )a que en si mateix porta la negacio del caracter

official del catala.

3. Normativa europea

111-'(' no enten tampoc per que, sense cap mena de justificacio, en aques-

ta Sentencia el Tribunal ha deixat de Banda la normativa dictada per la Unio

Europea sobre aquesta matcria i en concret la Directriu 79/112 CEE.

Aquesta es d'aplicacio preceptiva, tal com establcixcn els tractats de la CEE i

en concret l'article 98 de la Constitucio. Per aquest motiu ('article 19 del

Decret objccte del recurs, que Va ser dictat aparcntment en compliment d'a-

questa Directriu, la contradiu i, per tans, noes valid ni d'aplicacio, ja quc it

nora la norma superior.

[.'article 14 d'aquesta Directriu din que no es pods prohihir la venda de

productes en un determinat territori si les normes basiques obligatories cs-

tan redactades en una llengua intelligible. En aquest sentit, no hi ha dubte

que el catala es una llengua intel•Iigible, de la mateixa manera que ho es el

castella, corn ho seria tambe una altra llengua romanica propera. Tingucm

present que aquestes normes fan referencia a lades relatives a productes amb

noms tecnics o be dales numeriques, com el pes, la proporcio dcls compo-

nents 0 he la data de caducitat.

Incomprensiblement, el Tribunal tampoc no s'ha atingut it Ies sentencies

dictades recentment pel Tribunal de )usticia de Ies Comunitats Europees,

cosa quc havia de fer de manera preceptiva. Per tal motiu aquesta omissio

voluntaria posy en dubte de manera seriosa I'electivitat practica de la Sen-

tencia, com assenyala un dels vots particulars.

132



Per aIma band,, cal Ier pales quc III cl Ic islador ni cl Tribunal h,ui tingut

en compte la Resoluci6 del pal-lament europeu del 30 d'octubre de 1987

clue, en Particle 8, apartat tercer, insta cls estats a «vetllar per la utilitzaci6 de

Ies llcngiies regionals i minoritarics en la informacio dels consumidors i en

1'etiqueta tge dels productes,,. No han tingut en compte tampoc el que dis-

posa el I-ractat de Maastricht en Particle 128.

4. La interpretacio de les lleis basiques

F,l Tribunal Constitucional ha anat ampliant el concepte i abast de l/rr dcc

bidet's (-ins al punt paradoxal d'admetre cl caracter de norma basica d'un re-

glamcnt que, corn el que es objecte del recurs, desenvolupa una llei que no to

aqucsta condicio. Aixi cs conn-adiu amb cl principi exposat reiteradament i

en la Sentencia de' 19 d'abril de 1988, on estableix que la definici6 del que

es basic no ha dc qucdar <<a la ITiurc disposici6 de PEstat en evitaci6 que es

pugui deixar sense contingut 0 inconstitucionalment retalli les competen-

cies autonbmiques>. En aquesta mateixa Sentencia es declarava tambe que

el desenvolupament de materies basiques per decret era admissible en el

periode constituent, pero no en la situacic actual.

I'll caracter expansiu de Ies normes basiques Ies transforms de fet, corn en

,quest cas, en reglaments extrcmadament detallats quc deixen en no res

Ies competencies establertes en PFstatut amb caracter ampli de legislacib o

d'cxecuci6, Ies goals resten a la practica corn a competencies purament ad-

ministratives. Hem de sumar eecara a aquest efecte laminador de Pambit

competencial dc I'Estatut cls Woos conceptes establerts pel 'tribunal Consti-

tucional, cone ara Ies competencies concurrents.

Aci cl 'T'ribunal Constitucional no actua veritablement corn a organ inter-

pretador dc I'equilibri de poders definits en el mart constitutional, sine que

de let secunda PEstat en la seva desconhan4a permanent envers el Govern de

( :atalunva, al qual esgarrapa competencies sistematicamcnt. O, Si es vol,

posa en (Iiiestio permanent el sell mare competencial definit en I'Estatut.

Hem de posar en cvidencia cl jot paradoxal product cntrc I'[stat i cl Tribu-

nal Constitucional des que aquest, en la Sentencia 69/88, del 19 d'abril, de-

clara constitutional Cl 1)ecret sobre etiquetatge de la Generalitat de Catalun-

va -Sentencia 389/83, del 15 de setembre-, dictat exclocnt de Paplicacio a

(;atalunva una norma de I'Estat literalmcnt igual a la que ara es declara aplica-

blc. Ii Tribunal declara la constitucionalitat del decret catala, per apreciar

que era competencia extlusiva de la Generalitat la informacio dels consumi-
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LIO , I.tr( . 12. I .-) I.() , i Catahli qUC pL r ulut ntutiu aquclla norma uo rr.t
aplicahle a Catalunya.

Poe temps despres, l'Estat, el 23 de desembre de 1988, dicta el Rcial de-
cret 1 122/88, impugnat amb el mateix contingut del primer, designant-lo
corn a basic. Ara el Tribunal Constinlcional s'oblida de la primitiva Senten-
cia I es contradiu en deixar dc Banda la competcncia exclusiva de la Genera-
litat en informacio del consumidor, I defineix la competcncia corn de sanitat
per a justificar la declaracio de norma basica en un decrct, sense cap garantia
juridicoconstitucional.

Vistos els raonaments exposats, I'Institut d'Estudis Catalans emet Ics
Conclusions seguents:

1. I)'acord amb la normativa europea aplicahle preferentment .aI Rcial
decret 1122/88, la distribucio de productes alimentaris etiquetats en catala a
Catalanya es perfectament legal en tant que es realitza en una Ilengua fcil-
ment intelligible.

2. Essent la Ilengua catalana official 1 propia de Catalanya, I'etiquetatge en
catala a Catalunya, aixi corn Iota mena d'actuacions oficials o privades fetes
unicament en catala, es plenament valid 1 to plens efectes juridics.

3. La competcncia per a determinar I'abast 1 l'efectivitat de l'oficialitat
del catala 1 del castella a Catalunya correspon al Parlament i al Govern de
Catalunya, d'acord amb l'article 3 de la Constitucio i amb IEstatut de Ca-
talunya.

4. L'Estat hauria de retirar el caracter de norma basica del Decret objecte
del recurs i de les normes sobre l'us de Ies Ilengiies officials 1, la Generalitat de
Catalunya hauria de dictar una norma adient que fes efectiu I'6s del catala
en I'etiquetatge.

5. El Parlament 1 el Govern de Catalunya haurien de desenvolupar larti-
cle 26 1 Ies altres disposicions del capitol iv de I'estatut del consumidor (Llei
3/93, del 5 de mare) per a garantir la prescncia del catala en aquest ambit, a
fi que els ciutadans hi puguin exercir el dret d'us de la Ilengua catalana.
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