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I.10. Estat espanyol

(BOE d’1 de gener a 30 de juny de 2011)

Anna M. Pla Boix*1

L’objectiu d’aquesta crònica legislativa se centra a identificar, molt succinta-
ment, les principals disposicions normatives dictades per l’Estat espanyol,
d’incidència en matèria lingüística i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat
(en endavant BOE) des d’1 de gener a 30 de juny de 2011. Per consegüent, el
període estudiat coincideix, cronològicament, amb els darrers mesos de la
IX Legislatura (2008-2011) i la darrera etapa del govern socialista presidit per
José Luís Rodríguez Zapatero.

L’anàlisi d’aquest corpus normatiu exigeix prendre en consideració que el 2011
ha estat un any de canvis polítics especialment rellevants. Bona part dels pro-
cessos electorals celebrats durant aquest període han dibuixat nous escenaris
polítics i parlamentaris. De fet, els resultats electorals obtinguts a la majoria
d’aquests comicis —eleccions autonòmiques i locals celebrades el 22 de maig
i eleccions generals celebrades el 20 de novembre— marquen un punt d’infle-
xió i posen de manifest canvis d’hegemonia política sense precedents.

Dit això, l’anàlisi de les disposicions normatives publicades al BOE durant el
primer semestre de l’any evidencien que el dret lingüístic no experimenta
innovacions rellevants. Com es veurà a continuació, en el recull normatiu que
segueix, durant aquest semestre no s’aprova cap disposició legal que modifi-
qui, almenys substancialment, l’estatut jurídic de les llengües. Nogensmenys,
sí que s’aproven un ampli ventall de disposicions normatives de rang regla-
mentari que preveuen dispersament, al llarg del seu articulat, diverses previ-
sions d’incidència en matèria lingüística.

Ensenyament i universitats

D’entre totes aquestes disposicions reglamentàries destaca especialment
l’acord de 28 d’abril de 2011 del Ple del Consell General de Poder Judicial pel
qual s’aprova el Reglament 2/2011 de la Carrera Judicial (BOE núm. 110 de
9 de maig). Al llarg del seu articulat conté diverses previsions d’incidència en
matèria lingüística, projectades a la valoració de la llengües cooficials autonò-
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miques en la provisió de places judicials. Ho trobem als articles 71 a 77, 92,
112, 149, 157 i disposició transitòria tercera.

Correcció d’errada de l’Ordre EDU/3122/2010, de 23 de novembre, per la
qual es regulen els ensenyaments complementaris de llengua i cultura espa-
nyoles per als alumnes espanyols residents a l’exterior i se n’estableix el seu
currículum (BOE núm. 19 de 22 de gener, Secc. I, p. 6853 a http://www.boe.
es/boe/dias/2011/01/22/pdfs/BOE-A-2011-1138.pdf)

Resolució de 7 de juny de 2011, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Forma-
ció Professional, per la qual es publiquen les llistes de candidats a ocupar llocs
d’auxiliars de conversa de llengua espanyola en centres docents d’Austràlia,
Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Malta, Nova Zelanda,
Regne Unit, República d’Irlanda i República Federal d’Alemanya i, si escau,
les reserves corresponents (BOE núm. 144 de 17 de juny, secc. III, p. 62679
a http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/17/pdfs/BOE-A-2011-105 77.pdf).

Administració de justícia

Acord de 28 d’abril de 2011, del Ple del Consell General del Poder Judicial,
pel qual s’aprova el Reglament 2/2011 de la Carrera Judicial (BOE núm.110
de 9 de maig, secc. I, p. 46297 a http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/
pdfs/BOE-A-2011-8049.pdf). Preàmbul, articles 71 a 77, 92, 112, 149, 157
i disposició transitòria tercera.

Acord de 17 de gener de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement
de l’idioma i el Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comunitats
Autònomes (BOE núm. 21 de 25 de gener, secc. III, p. 7948 a http://www.
boe.es/boe/dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-2011-1354.pdf)

Acord de 25 de gener de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement
de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 35 de 10 de febrer, secc. III, p. 14369 a http://
www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2574.pdf).

Acord de 25 de gener de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement
de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comuni-
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tats Autònomes (BOE núm. 36 d’11 de febrer, secc. III, p. 14873 a http://
www.boe.es/boe/dias/2011/02/11/pdfs/BOE-A-2011-2662.pdf).

Acord de 22 de febrer de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen les sol·licituds presentades pels mem-
bres de la Carrera Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de conei-
xement de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades
Comunitats Autònomes (BOE núm. 56 de 7 de març, secc. III, p. 25640 a
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/07/pdfs/BOE-A-2011-4241.pdf).

Acord de 22 de febrer de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen les sol·licituds presentades pels alumnes
de l’Escola Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement
de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 56 de 7 de març, secc. III, p. 25640 a http://
www.boe.es/boe/dias/2011/03/07/pdfs/BOE-A-2011-4242.pdf).

Correcció d’errades de l’Acord de 22 de febrer de 2011, de la Comissió Perma-
nent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen les sol·licituds
presentades pels alumnes de l’Escola Judicial, sobre reconeixement del mèrit
preferent de coneixement de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de
determinades Comunitats Autònomes (BOE núm. 57 de 8 de març, secc. III, p.
26361 a http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4331.pdf).

Acord de 21 de març de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades pels membres
de la Carrera Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixe-
ment de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Co-
munitats Autònomes (BOE núm. 78 d’1 d’abril, secc. III, p. 34114 a http://
www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5901.pdf).

Acord de 29 de març de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades pels alumnes de
l’Escola Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement de
l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comunitats
Autònomes (BOE núm. 87 de 12 d’abril, secc. III, p. 37708 a http://www.
boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6608.pdf).

Acord de 19 d’abril de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement
de l’idioma propi de determinades Comunitats Autònomes (BOE núm. 108,

013-103376-RLD57-02.indd 302 18/05/12 22:13



Crònica legislativa. Estat espanyol

303Revista de Llengua i Dret, núm. 57, 2012, p. 300-304

de 6 de maig, secc. III, p. 45181 a http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/
pdfs/BOE-A-2011-7990.pdf).

Acord de 19 de abril de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement
de l’idioma i del Dret Civil Especial o Foral propi de determinades Comuni-
tats Autònomes (BOE núm. 108, de 6 de maig, secc. III, p. 45182 a http://
www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7991.pdf).

Acord de 23 de maig de 2011, de la Comissió Permanent del Consell General
del Poder Judicial, pel qual es resolen les sol·licituds presentades pels alumnes
de l’Escola Judicial sobre reconeixement del mèrit preferent de coneixement
de l’idioma propi de determinades Comunitats Autònomes (BOE núm. 134
de 6 de juny, secc. III, p. 55430 a http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/
pdfs/BOE-A-2011-9839.pdf)

Altres disposicions

Llei orgànica 1/2011, de 28 de gener, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
la Comunitat Autònoma d’Extremadura (BOE núm. 25 de 29 de gener, secc.
I, p. 9466 a http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1638.
pdf). Articles 7.10 i 7.15

Ordre CUL/3540/2010, de 30 de desembre, per la qual es convoquen subven-
cions, en règim de concurrència, pel foment de la traducció i edició en llen-
gües estrangeres d’obres literàries o científiques escrites i publicades en espa-
nyol corresponents a l’any 2011 (BOE núm. 15 de 18 de gener de 2011, a
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-966.pdf)

Ordre CUL/3569/2010, de 30 de desembre, per la qual es convoquen subven-
cions, en règim de concurrència competitiva, a empreses i institucions sense
afany de lucre, editores de revistes de cultura, escrites en castellà o en d’altres
llengües cooficials de les Comunitats Autònomes, corresponents a l’any 2011
(BOE núm. 28, de 2 de febrer, secc. III, p. 11767 a http://www.boe.es/boe/
dias/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-2023.pdf).

Ordre CUL/474/2011, de 2 de març, per la qual s’inclouen nous procediments
administratius al Registre Electrònic del Ministeri de Cultura (BOE núm. 58
de 9 de març, secc. I, p. 26566 a http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/09/
pdfs/BOE-A-2011-4349.pdf). Epígrafs 40 a 42 de l’annex.
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Ordre CUL/871/2011, de 24 de març, per la qual es convoquen subvencions,
en règim de concurrència competitiva, pel foment de la traducció i edició
entre llengües oficials espanyoles d’obres d’autors espanyols, corresponents a
l’any 2011 (BOE núm. 86 d’11 d’abril, secc. III, p. 37434 a http://www.boe.
es/boe/dias/2011/04/11/pdfs/BOE-A-2011-6521.pdf).

Ordre CUL/1014/2011, de 12 d’abril, per la qual es convoca el Premi de Li-
teratura en Llengua Castellana «Miguel de Cervantes», corresponent a 2011
(BOE núm. 97 de 23 d’abril, secc. III, p. 41373 a http://www.boe.es/boe/
dias/2011/04/23/pdfs/BOE-A-2011-7321.pdf).

Ordre CUL/1590/2011, de 26 de maig, per la qual es concedeixen ajudes a
empreses i institucions sense afany de lucre, editores de revistes de cultura,
escrites en castellà o en qualsevol altra llengua cooficial espanyola, correspo-
nents a l’any 2011 (BOE núm. 140 de 13 de juny, secc. III, p. 60997 a http://
www.boe.es/boe/dias/2011/06/13/pdfs/BOE-A-2011-10281.pdf).
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