
 

Direcció General de Política Lingüística 
http://www.gencat.cat/llengua/legislacio 

Pàg. 1

 

Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9, i BOE 36, d'11 
de febrer), de política lingüística 

Articles 1, 2, 20, 21, 22, 23 i 24 
 

 
 
Capítol preliminar 

Principis generals 

Article 1 

L’objecte d’aquesta Llei 

1. L’objecte d’aquesta Llei és el desenvolupament de l’article 3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
per tal d’emparar, fomentar i normalitzar l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i l’ús de l’aranès a 
la Vall d’Aran, i de garantir l’ús normal i oficial del català i del castellà. 

2. Els objectius principals d’aquesta Llei són: 

a) Emparar i fomentar l’ús del català per tots els ciutadans i ciutadanes. 

b) Donar efectivitat a l’ús oficial del català i del castellà, sense cap discriminació per als ciutadans i 
ciutadanes. 

c) Normalitzar i fomentar l’ús del català en l’Administració, l’ensenyament, els mitjans de comunicació 
social, les indústries culturals i el món socioeconòmic. 

d) Assegurar l’extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes. 

3. És també un objectiu d’aquesta Llei assolir la igualtat pel que fa als drets i els deures lingüístics dels 
ciutadans i ciutadanes, amb la promoció de les accions necessàries i la remoció dels obstacles que avui 
la dificulten. 

 

Article 2 

La llengua pròpia 

1. El català és la llengua pròpia de Catalunya i la singularitza com a poble. 

2. El català, com a llengua pròpia, és: 

a) La llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial de l’Administració de la Generalitat, de 
l’Administració local, de les corporacions públiques, de les empreses i els serveis públics, dels 
mitjans de comunicació institucionals, de l’ensenyament i de la toponímia. 

b) La llengua preferentment emprada per l’Administració de l’Estat a Catalunya en la forma que aquesta 
mateixa determini, per les altres institucions i, en general, per les empreses i les entitats que 
ofereixen serveis al públic. 

3. El que disposa l’apartat 2 implica un compromís especial de les institucions per a promocionar-ne el 
coneixement i fomentar-ne l’ús entre els ciutadans i ciutadanes, amb independència del caràcter oficial 
del català i del castellà. 
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Capítol III. L’ensenyament 

Article 20 

La llengua de l’ensenyament 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els nivells i les 
modalitats educatius. 

2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió normal en 
llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 

 

Article 21 

L’ensenyament no universitari 

1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no 
universitari. 

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català 
o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. 
Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s’apliqui. 

3. L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els plans 
d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, 
han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació 
obligatòria. 

4. En l’ensenyament postobligatori l’administració educativa ha de fomentar polítiques de programació i 
docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i l’ús de les dues llengües per tal que tots els joves 
adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d’aquests ensenyaments. 

5. L’alumnat no ha d’ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de la seva llengua 
habitual. 

6. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acrediti que té els 
coneixements orals i escrits de català i de castellà propis d’aquesta etapa. 

7. L’acreditació del coneixement del català no pot ésser exigida en el cas d’alumnes que han estat 
dispensats d’aprendre’l durant l’ensenyament o una part d’aquest, o que han cursat l’ensenyament 
obligatori fora del territori de Catalunya, en les circumstàncies que el Govern de la Generalitat ha 
d’establir per reglament. 

8. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport 
especial i addicional d’ensenyament del català. 

 

Article 22 

L’ensenyament universitari 

1. En els centres d’ensenyament superior i universitari, el professorat i l’alumnat tenen dret a expressar-
se en cada cas, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. 

2. El Govern de la Generalitat, les universitats i les institucions d’ensenyament superior, en l’àmbit de les 
competències respectives, han d’adoptar les mesures pertinents per tal de garantir i fomentar l’ús de la 
llengua catalana en tots els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca, incloses les lectures 
de tesis doctorals i la realització d’oposicions. 

3. Les universitats han d’oferir cursos i altres mitjans adequats perquè l’alumnat i el professorat 
perfeccionin la comprensió i el coneixement de la llengua catalana. 

4. Les universitats poden, en cas necessari, establir criteris específics d’ús lingüístic en les activitats 
relacionades amb compromisos internacionals. 
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Article 23 

La formació permanent i els ensenyaments de règim especial 

1. En la programació de cursos de formació permanent d’adults és preceptiu l’ensenyament del català i 
del castellà. 

2. En els centres d’ensenyament de règim especial d’idiomes és preceptiu oferir l’ensenyament de les 
dues llengües oficials. 

3. En els centres d’ensenyament de règim especial dependents de la Generalitat en què no s’ensenya 
llengua s’han d’oferir cursos de llengua catalana als alumnes que en tinguin un coneixement insuficient. 

 

Article 24 

El professorat 

1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari 
ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. 

2. Els plans d’estudi per als cursos i els centres de formació del professorat han d’ésser elaborats de 
manera que l’alumnat assoleixi la plena capacitació en les dues llengües oficials, d’acord amb les 
exigències de cada especialitat docent. 

3. El professorat dels centres d’ensenyament universitari de Catalunya ha de conèixer suficientment les 
dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de la seva tasca docent. Aquesta norma no és 
aplicable al professorat visitant i a altres casos anàlegs. Correspon a les universitats d’establir els 
mecanismes i els terminis pertinents per al compliment d’aquest precepte. 

 

 

 

 

 


