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O plurilingüismo non serve só para recoñecer o carácter multilingüe 
dos territorios a nivel legal senón que aspira a que todos e cada un 
dos ciudadáns/ás sexan ou se sintan plurilingües, é dicir poidan coñe-
cer máis dunha lingua ou valoren a súa convivencia con máis dunha 
lingua. O fortalecemento dunha lingua non ten por que ir en detrimen-
to das outras. Aprender unha lingua non significa non aprender ou 
desaprender outra. A proximidade filolóxica de moitas das linguas de 
España é un valor engadido para o seu mutuo coñecemento.

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España é máis necesario 
ca nunca para que:
−  Aflore sen complexos a identidade plurilingüe real de España.
−  Millóns de ciudadáns/ás se sintan recoñecidos na súa especifici-

dade e os seus dereitos lingüísticos.
−  Queden desactivados conflitos entre linguas que só responden á 

súa instrumentalización interesada e ideoloxizada e en ocasións 
partidista.

−  Se cumpra en todo o seu alcance o Art. 3 da CE, en particular o 3.3.
−  Se cumpran todos os compromisos asumidos con relación á Carta 

Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias (asinada e ratificada 
por España).

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España é positivo para 
todos porque:
−  Preserva un patrimonio inmaterial compartido e fortalece o gran 

caudal cultural da nosa sociedade.
−  Favorece a convivencia e o recoñecemento mutuo da diversidade 

de comunidades lingüísticas.
−  Achega melloras substantivas nos procesos de aprendizaxe.
−  Ofrece oportunidades persoais, profesionais e académicas.
−  Promove a implantación e a innovación do sector da tecnoloxía 

lingüística.
−  O plurilingüismo español prepáranos mellor para o plurilingüismo 

europeo.

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España significa asumir 
que:
−  Todas as linguas lle competen por igual a todo o país e a todos os 

cidadáns e cidadás. Todas son asunto de todos os gobernos: as 
linguas distintas do castelán non son só un asunto de cada Comuni-
dade Autónoma; o castelán no é só un asunto do Goberno de 
España. 

−  Todos os poderes públicos (lexislativo, executivo e xudicial) deben 
contribuír á defensa e ao impulso de todas as linguas de España.

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España implica a corres-
ponsabilidade orzamentaria de todas as administracións e representa 
un custo perfectamente asumible que se pode e se debe abordar con 
recursos humanos e económicos dispoñibles e moi especialmente 
coas tecnoloxías da información e a comunicación.

Do mesmo modo que é un valor para España no seu conxunto, o 
plurilingüismo tamén é un valor que hai que defender en todas as 
CCAA. Cada comunidade autónoma debe conseguir, con base nun 
consenso interno, o seu equilibrio en materia lingüística para que, 
respectando os dereitos e a sensibilidade de todos, ao mesmo tempo 
que se preserva e impulsa o uso de todas as linguas ninguén se sinta 
excluído e poida garantirse a convivencia.

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España necesita o 
máximo consenso posible de toda a sociedade española e en particu-
lar dos seus representantes políticos. Un consenso que debería 
permitir introducir nunha futura reforma da CE os cambios necesarios 
para a súa formalización explícita.

Por todas estas razóns, esperamos que todas as forzas políticas se 
comprometan publicamente a propoñer, debater e acordar na próxi-
ma lexislatura unha lei que recoñeza e desenvolva a pluralidade 
lingüística de España.

Valencia, novembro de 2015

SEMINARIO MULTIDISCIPLINAR SOBRE
O PLURILINGÜISMO EN ESPAÑA

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España comporta deter-
minar sobre o seu uso nas Cortes Xerais e promulgar unha Lei que 
regule especificamente esta cuestión en virtude do preámbulo e no 
marco dos artigos 3 e 46 da CE:

Unha única lei transversal, de carácter orgánico por modificar leis orgá-
nicas, que afecte fundamentalmente á Administración Xeral do Estado, 
á Xustiza e ás Altas Institucións, con mención expresa ao papel das 
CCAA pero sen entrar en colisión coas disposicións e competencias que 
poidan fixar os respectivos Estatutos de Autonomía e de acordo co que 
se coñece como principio de territorialidade segundo a doutrina do 
Tribunal Constitucional. Seguindo estes principios, a lei debería abordar 
os seguintes aspectos, parte dos cales actualmente xa están incorpora-
dos en iniciativas ou lexislacións sectoriais, e ter en conta os seguintes 
criterios:

a) aspectos:
−  uso das linguas por parte da cidadanía (dereito de uso individual) nos 

procedementos da AXE, o Poder Xudicial e o Parlamento.
−  uso das linguas por parte das altas  institucións do Estado (Xefatura 

do Estado, TC, XEC, Defensor/a do Pobo …).
−  recoñecemento do multilingüismo (documentos identificativos, 

actos solemnes, símbolos do Estado …).
−  desenvolvemento de contidos educativos curriculares en relación co 

carácter plurilingüe de España e co coñecemento das linguas non 
oficiais nas súas respectivas CCAA.

−  difusión do carácter plurilingüe de España (Educación, Cultura, 
Medios de comunicación …).

−  protección e promoción de todas as linguas en todos os territorios e 
todos os ámbitos posibles (empresas públicas e privadas, TiC, ensino, 
cultura, medios de comunicación públicos e privados, función públi-
ca, toponimia, relacións, estudo e investigación …) en base ás com-
petencias do Goberno de España.

−  presenza do plurilingüismo na acción exterior española e en especial 
nas institucións europeas.

b) criterios:
−  cumprimento dos compromisos contraídos polo Comité de Ministros 

do Consello de Europa en 2005 en relación coa Carta Europea de 
Linguas Rexionais ou Minoritarias e de todas as disposicións da UE.

−  constitución dun órgano específico de impulso e supervisión do man-
dato lexislativo que inclúa ás CCAA e que actúe ao mesmo tempo 
como observatorio trasladando anualmente un informe ao Senado.

−  previsión de axudas e subvencións ao amparo das normas da Organi-
zación Mundial do Comercio (OMC) e a Unión Europea (UE) sobre 
excepcionalidade cultural.

O plurilingüismo non é a excepción senón a regra nas sociedades 
humanas. No mundo existen máis de 6.000 linguas e preto de 200 
estados. Todos os estados son multilingües. A internacionalización e a 
inmigración acentúan este contexto plurilingüe.

España tamén é, e sempre foi desde a súa orixe, un país multilin-
güe. Actualmente, o 47% da súa poboación vive nunha CCAA con máis 
dunha lingua e o artigo 3 da CE e nove Estatutos de autonomía consa-
gran a pluralidade lingüística de España, ben declarando a oficialidade 
do catalán/valenciano (Cataluña, Comunidade Valenciana, Baleares), 
do galego (Galicia), do euskera (Euskadi e Navarra) ou do aranés/occi-
tano (Cataluña), ben recoñecendo e tutelando de forma explícita as 
linguas de Aragón, Castela e León e Asturias.

Os abaixo asinantes, creadores culturais e académicos, profesionais, expertos 
e políticos vinculados ao estudo, ao debate, ao ensino e á xestión lingüística 
en universidades e escolas, institucións e entidades, administracións públicas 
e medios de comunicación, procedentes de todas as Comunidades Autóno-
mas, co obxectivo de conseguir un amplo consenso social, territorial e polí-
tico en favor do desenvolvemento de todas as linguas de España e da 
convivencia lingüística entre todos os seus/súas cidadáns/ás manifesta-
mos: 
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EUSKARA/VASCUENCE

GALEGO

ARANÉS (    LENGUA OCCITANA)
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TAMAZIGHT (LENGUA BEREBER)
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CCAA pero sen entrar en colisión coas disposicións e competencias que 
poidan fixar os respectivos Estatutos de Autonomía e de acordo co que 
se coñece como principio de territorialidade segundo a doutrina do 
Tribunal Constitucional. Seguindo estes principios, a lei debería abordar 
os seguintes aspectos, parte dos cales actualmente xa están incorpora-
dos en iniciativas ou lexislacións sectoriais, e ter en conta os seguintes 
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a) aspectos:
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todos os ámbitos posibles (empresas públicas e privadas, TiC, ensino, 
cultura, medios de comunicación públicos e privados, función públi-
ca, toponimia, relacións, estudo e investigación …) en base ás com-
petencias do Goberno de España.

−  presenza do plurilingüismo na acción exterior española e en especial 
nas institucións europeas.

b) criterios:
−  cumprimento dos compromisos contraídos polo Comité de Ministros 
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Linguas Rexionais ou Minoritarias e de todas as disposicións da UE.
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dato lexislativo que inclúa ás CCAA e que actúe ao mesmo tempo 
como observatorio trasladando anualmente un informe ao Senado.

−  previsión de axudas e subvencións ao amparo das normas da Organi-
zación Mundial do Comercio (OMC) e a Unión Europea (UE) sobre 
excepcionalidade cultural.
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−  Se cumpra en todo o seu alcance o Art. 3 da CE, en particular o 3.3.
−  Se cumpran todos os compromisos asumidos con relación á Carta 

Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias (asinada e ratificada 
por España).

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España é positivo para 
todos porque:
−  Preserva un patrimonio inmaterial compartido e fortalece o gran 

caudal cultural da nosa sociedade.
−  Favorece a convivencia e o recoñecemento mutuo da diversidade 

de comunidades lingüísticas.
−  Achega melloras substantivas nos procesos de aprendizaxe.
−  Ofrece oportunidades persoais, profesionais e académicas.
−  Promove a implantación e a innovación do sector da tecnoloxía 

lingüística.
−  O plurilingüismo español prepáranos mellor para o plurilingüismo 

europeo.

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España significa asumir 
que:
−  Todas as linguas lle competen por igual a todo o país e a todos os 

cidadáns e cidadás. Todas son asunto de todos os gobernos: as 
linguas distintas do castelán non son só un asunto de cada Comuni-
dade Autónoma; o castelán no é só un asunto do Goberno de 
España. 

−  Todos os poderes públicos (lexislativo, executivo e xudicial) deben 
contribuír á defensa e ao impulso de todas as linguas de España.

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España implica a corres-
ponsabilidade orzamentaria de todas as administracións e representa 
un custo perfectamente asumible que se pode e se debe abordar con 
recursos humanos e económicos dispoñibles e moi especialmente 
coas tecnoloxías da información e a comunicación.

Do mesmo modo que é un valor para España no seu conxunto, o 
plurilingüismo tamén é un valor que hai que defender en todas as 
CCAA. Cada comunidade autónoma debe conseguir, con base nun 
consenso interno, o seu equilibrio en materia lingüística para que, 
respectando os dereitos e a sensibilidade de todos, ao mesmo tempo 
que se preserva e impulsa o uso de todas as linguas ninguén se sinta 
excluído e poida garantirse a convivencia.

Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España necesita o 
máximo consenso posible de toda a sociedade española e en particu-
lar dos seus representantes políticos. Un consenso que debería 
permitir introducir nunha futura reforma da CE os cambios necesarios 
para a súa formalización explícita.

Por todas estas razóns, esperamos que todas as forzas políticas se 
comprometan publicamente a propoñer, debater e acordar na próxi-
ma lexislatura unha lei que recoñeza e desenvolva a pluralidade 
lingüística de España.

Valencia, novembro de 2015

SEMINARIO MULTIDISCIPLINAR SOBRE
O PLURILINGÜISMO EN ESPAÑA
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Recoñecer e desenvolver o plurilingüismo de España comporta deter-
minar sobre o seu uso nas Cortes Xerais e promulgar unha Lei que 
regule especificamente esta cuestión en virtude do preámbulo e no 
marco dos artigos 3 e 46 da CE:

Unha única lei transversal, de carácter orgánico por modificar leis orgá-
nicas, que afecte fundamentalmente á Administración Xeral do Estado, 
á Xustiza e ás Altas Institucións, con mención expresa ao papel das 
CCAA pero sen entrar en colisión coas disposicións e competencias que 
poidan fixar os respectivos Estatutos de Autonomía e de acordo co que 
se coñece como principio de territorialidade segundo a doutrina do 
Tribunal Constitucional. Seguindo estes principios, a lei debería abordar 
os seguintes aspectos, parte dos cales actualmente xa están incorpora-
dos en iniciativas ou lexislacións sectoriais, e ter en conta os seguintes 
criterios:

a) aspectos:
−  uso das linguas por parte da cidadanía (dereito de uso individual) nos 

procedementos da AXE, o Poder Xudicial e o Parlamento.
−  uso das linguas por parte das altas  institucións do Estado (Xefatura 

do Estado, TC, XEC, Defensor/a do Pobo …).
−  recoñecemento do multilingüismo (documentos identificativos, 

actos solemnes, símbolos do Estado …).
−  desenvolvemento de contidos educativos curriculares en relación co 

carácter plurilingüe de España e co coñecemento das linguas non 
oficiais nas súas respectivas CCAA.

−  difusión do carácter plurilingüe de España (Educación, Cultura, 
Medios de comunicación …).

−  protección e promoción de todas as linguas en todos os territorios e 
todos os ámbitos posibles (empresas públicas e privadas, TiC, ensino, 
cultura, medios de comunicación públicos e privados, función públi-
ca, toponimia, relacións, estudo e investigación …) en base ás com-
petencias do Goberno de España.

−  presenza do plurilingüismo na acción exterior española e en especial 
nas institucións europeas.

b) criterios:
−  cumprimento dos compromisos contraídos polo Comité de Ministros 

do Consello de Europa en 2005 en relación coa Carta Europea de 
Linguas Rexionais ou Minoritarias e de todas as disposicións da UE.

−  constitución dun órgano específico de impulso e supervisión do man-
dato lexislativo que inclúa ás CCAA e que actúe ao mesmo tempo 
como observatorio trasladando anualmente un informe ao Senado.

−  previsión de axudas e subvencións ao amparo das normas da Organi-
zación Mundial do Comercio (OMC) e a Unión Europea (UE) sobre 
excepcionalidade cultural.

O plurilingüismo non é a excepción senón a regra nas sociedades 
humanas. No mundo existen máis de 6.000 linguas e preto de 200 
estados. Todos os estados son multilingües. A internacionalización e a 
inmigración acentúan este contexto plurilingüe.

España tamén é, e sempre foi desde a súa orixe, un país multilin-
güe. Actualmente, o 47% da súa poboación vive nunha CCAA con máis 
dunha lingua e o artigo 3 da CE e nove Estatutos de autonomía consa-
gran a pluralidade lingüística de España, ben declarando a oficialidade 
do catalán/valenciano (Cataluña, Comunidade Valenciana, Baleares), 
do galego (Galicia), do euskera (Euskadi e Navarra) ou do aranés/occi-
tano (Cataluña), ben recoñecendo e tutelando de forma explícita as 
linguas de Aragón, Castela e León e Asturias.


