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coneixement adequat de les llengües oficials per part dels actuals professors i de tots aquells que
s'incorporin a la docència. També cal considerar el que fa referència a la llengua aranesa.
Per això, en compliment del mandat de l'article 3.3 de l'Estatut, basant-se en la disposició final 1 de la
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Llei 7/1983 i de l'article 61 de la Llei 13/1989, a proposta del conseller d'Ensenyament i d'acord amb el
Govern,10. Els procediments administratius
Article
Decreto:
2.
L'Administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin, en la llengua oficial
demanada, una testimoniança traduïda d'allò que els afecta. La sol·licitud de traducció no pot comportar
Article 1
cap perjudici o despesa al sol·licitant ni retards en el procediment ni suspendre'n la tramitació i els
1.1 D'acord
amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels centres docents públics
terminis
establerts.
d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament han de tenir el coneixement
Article 12. L’Administració de l’Estat
adequat de les dues llengües oficials a Catalunya, que els permeti la comprensió i utilització correcta
d'ambdues
llengües
en la pràctica
docent habitual,
tant en l'expressió
com en l'escrita.
1.
Són vàlides
les actuacions
administratives
dels òrgans
i els ens deoral
l’Administració
de l’Estat, tant les
orals com les escrites, fetes a Catalunya en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de
1.2 Els professors exerciran la seva tasca docent en la llengua que correspongui segons el projecte
traducció.
lingüístic del centre, elaborat d'acord amb la normativa aplicable.
2. Tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb l’Administració de l’Estat a Catalunya en la
llengua oficial que esculli i a ésser atès, i no se li pot exigir cap mena de traducció.
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què es refereix l'article anterior s'exigirà en:
Primera
a) Els concursos-oposició d'accés a cossos docents que es convoquin a Catalunya.
Col·laboració amb altres institucions i entitats
b) Els nomenaments o les contractacions temporals com a personal docent no permanent.
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o internacional, especialment les de serveis i les de radiodifusió i televisió.
e) L'adscripció a un lloc de treball docent en règim de comissió de serveis.
2. El Govern de la Generalitat ha de vetllar per la presència del català en els mitjans de comunicació
d’abast estatal, europeu i internacional.
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Article 3
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El Departament d'Ensenyament establirà reglamentàriament els mitjans d'acreditació del coneixement
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coneixement adequat de la llengua catalana els professors que tinguin el títol de mestre de català, el
certificat de capacitació en llengua catalana, mòdul 2, el certificat de nivell C de la Junta Permanent de
Capítol
Preliminar
Català o tinguin reconeguda la idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana.
Article 2. La llengua pròpia
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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
Disposicions
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castellà.
- 1.1 A partir de 1992, el Departament d'Ensenyament, abans de cada convocatòria de provisió de llocs
de treball docent als centres docents públics d'ensenyament secundari, publicarà la relació de centres en
què s'exigirà,
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orals com les escrites, fetes a Catalunya en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de
traducció.
1.3 Només podran accedir als llocs de treball docent dels centres que figurin a la relació esmentada al
punt anterior els professors d'ensenyament secundari que posseeixin una acreditació del coneixement
2. Tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb l’Administració de l’Estat a Catalunya en la
adequat de la llengua catalana.
llengua oficial que esculli i a ésser atès, i no se li pot exigir cap mena de traducció.
- 2 Excepcionalment, i a l'efecte de donar compliment al que estableixen la disposició transitòria 5 de la
Llei orgànica 1/1990,
de 3 d'octubre, i el Reial Decret 575/1991, de 22 d'abril, en el primer concurs de
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addicionals
mèrits que es convoqui per adquirir la condició de catedràtic es valorarà com a mèrit preferent el
Primera
coneixement de la llengua catalana.
Col·laboració amb altres institucions i entitats
1.Disposició
Sens perjudici
de l’aplicació d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat ha de vetllar per aconseguir la
derogatòria
generalització de l’ús del català, en un marc de col·laboració amb la Unió Europea, l’Administració de
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s'incorporin al sistema educatiu de Catalunya.
2. El Govern de la Generalitat ha de vetllar per la presència del català en els mitjans de comunicació
d’abast estatal, europeu i internacional.
Disposicions finals
- 1 Es faculta el conseller d'Ensenyament per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
- 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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