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Declaracions i adhesions institucionals

D urant el curs 2014-2015, l’Institut d’Estudis Catalans ha fet públics la declara-

ció institucional i el comunicat següents:

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans  
sobre la constitucionalitat de la llei 10/2014  
i la congruència legal del Decret 129/2014

L’ Institut d’Estudis Catalans ha signat el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i, en 

diferents ocasions, s’ha manifestat favorable al fet que la nació catalana pugui 

exercir-lo amb una extensa declaració sobre els drets del poble català del 3 de febrer  

de 2011 i una declaració breu del 18 de novembre de 2013. 

En aquest sentit, reitera la seva posició i es declara sorprès davant les manifesta-

cions d’alguns partits polítics, entitats i mitjans de comunicació, els quals, abans que el 

Tribunal Constitucional dictamini, han gosat qualificar d’inconstitucional la Llei 10/2014, 

del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participa-

ció ciutadana.

L’Institut d’Estudis Catalans comparteix el criteri del Consell de Garanties 

Estatutàries de Catalunya expressat en el Dictamen 19/2014, que, sobre la plena consti-

tucionalitat de la dita Llei, aquesta institució va emetre el dia 19 d’agost. 

Així mateix, l’IEC considera congruent amb aquesta llei el Decret 129/2014,  

del 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur 

polític de Catalunya. 

Barcelona, 6 d’octubre de 2014

Comunicat públic davant la negativa del Govern espanyol  
a incloure el català en les proves d’accés a l’advocacia

A mb motiu de la decisió del Govern espanyol d’utilitzar només l’espanyol en els 

exàmens d’accés a l’advocacia que han de fer els graduats en dret catalans i 

excloure el dret català dins les matèries avaluables, el Col·legi d’Advocats de Barcelona, 

el Consell de l’Advocacia Catalana i la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’IEC 
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manifestaren en una conferència de premsa a l’IEC, el 29 de maig de 2015, que no usar 

el català en aquest àmbit és una vulneració de la Constitució, la qual estableix l’oficialitat 

de les llengües en relació amb els estatuts d’autonomia i el deure de protegir i tenir un 

especial respecte per les llengües oficials diferents de l’espanyol; de l’Estatut, que esta-

bleix el dret d’opció lingüística, i de la Carta Europea de les Llengües, en concret, de 

l’article 7.2, en què els estats es comprometen a garantir el dret d’ús i a «eliminar tota 

distinció, exclusió, restricció en l’ús de les llengües minoritzades».
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