
MANIFEST  PER  L’ÚS  DEL  CATALÀ  EN  LES  INSCRIPCIONS  DELS  REGISTRES  CIVILS  DE 
CATALUNYA,  ELABORAT PELS JUTGES DE PAU DE LES COMARQUES GIRONINES

El reconeixement que s’ha fet a la plurinacionalitat de l’Estat espanyol es plasma en un 
marc constitucional que, tot i que el castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat, es 
reconeix  que  “les  altres  llengües  espanyoles  seran  també  oficials  en  les  respectives 
comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts” i, així, l’Estatut d’autonomia, en 
l’article  3,  disposa: “1.  La llengua pròpia de Catalunya és el  català.”  L’idioma català és 
l’oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot l’estat espanyol”.

Fruit d’aquests preceptes, recollits en l’anomenat bloc constitucional, la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística estableix en el seu article 17 i en referència als registres 
públics  que  “1.  Són  vàlids  els  assentaments  registrals  fets  en  qualsevol  de  les  dues 
llengües oficials”.

En  coherència  amb  el  nou  bloc  constitucional  s’ha  anat  actualitzant  el  marc  jurídic, 
derogant  totes  aquelles  normes  que  quedarien  taxades  com  a  preconstitucionals  i 
adaptant-les al reconeixement de la realitat plural de l’Estat espanyol.

No obstant això i en allò que afecta a la tasca que tenim encomanada els Jutges de Pau, 
ens trobem encara amb l’existència de normació preconstitucional que no s’ha adaptat, 
com és la Llei del Registre Civil, de 8 de juny de 1957 o el Decret de 14 de novembre de 1958 
pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació de la Llei.

En el marc dels processos per a consolidar i garantir el dret a l’ús del català en tots els 
estaments oficials de Catalunya, fruit d’una voluntat normalitzadora i de respecte a les 
llengües oficials de l’Estat.

MANIFESTEM:

1.- El nostre rebuig a l’aplicació de la normativa preconstitucional que afecta els registres 
civils i que no permet, a causa de la vigència de la Llei del Registre Civil de 1957 i del seu 
posterior Reglament, l’ús de la llengua catalana en els assentaments dels registres civils 
de Catalunya.

2.- La necessitat d’impulsar definitivament la derogació de la Llei del Registre Civil de 1957 
i del Reglament de 1958 o, en el seu cas, la modificació de l’articulat que no reconeix la 
possibilitat d’utilitzar les llengües oficials reconegudes en la constitució.



3.- La irrenunciabilitat, en el marc de la plena normalització lingüística del nostre país, del 
dret dels Jutjats de Pau a expressar-se i utilitzar la llengua catalana en els assentaments 
registrals i en la resta de documentació, una llengua que no és altra que la més pròxima a 
la personalitat dels nostres ciutadans.
4.-  La  necessitat  de  donar  compliment  a  la  Llei  1/1998,  de  7  de  gener,  de  política 
lingüística que preveu, en el seu article 17, que seran vàlids els assentaments registrals 
fets en qualsevol de les dues llengües oficials.

5.-  El  compromís  de  traslladar  aquest  manifest  al  Ministeri  de  Justícia  espanyol,  al 
Departament  de  Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Departament  de  Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, a totes les forces polítiques representades en 
el Parlament de Catalunya i a difondre’l en els mitjans de comunicació del nostre país.


