
El Tribunal Superior anul·la part del reglament del català de 
Sabadell «ja que no respecta la llibertat lingüística»  
 
La sentència afecta sis articles perquè s'entén que exclouen la llengua 
castellana  
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat part del reglament d'ús 
del català aprovat per unanimitat per l'Ajuntament de Sabadell el 26 de juliol del 
2000. La sentència, que es decideix a favor d'un recurs presentat per 
Convivència Cívica Catalana, considera que sis articles del reglament «no 
respecten la llibertat lingüística» i imposen l'ús del català en detriment del 
castellà. Sabadell acatarà la sentència i tornarà a redactar els articles afegint-hi 
la paraula preferentment .  
 
02/04/2004 
EL Punt - Sabadell 
 
La coordinadora d'entitats Convivencia Cívica Catalana va presentar un recurs 
contenciós administratiu contra 17 articles del reglament d'ús de la llengua 
catalana de l'Ajuntament de Sabadell perquè entén que eren excloents i 
discriminatoris amb el castellà. També demanava que es declaressin nuls 
alguns articles de la llei de política lingüística en què es basa el reglament 
perquè els considera inconstitucionals. 
Quasi quatre anys després, el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó en 
part a Convivencia Cívica Catalana i ha declarat nuls 6 dels 17 articles, els que 
afecten bàsicament la retolació i la documentació interna. L'argumentació de 
l'alt tribunal català és que aquests articles «impliquen l'ús excloent del castellà» 
i per tant no respecten la cooficialitat lingüística. 
La presidenta del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell i regidora 
d'ERC, Carme Forcadell, va precisar ahir que aquests articles mai han entrat en 
vigor perquè, un cop presentat el recurs, el tribunal els va suspendre 
cautelarment. La sentència afecta els articles 13, 18 i 27, i apartats concrets 
dels articles 3, 5 i 10, però en canvi no anul·la l'article quart, que fa referència al 
lliurament en català dels encàrrecs que l'Ajuntment faci a terceres persones i 
que durant tot aquest temps també ha estat suspès cautelarment. 
Forcadell va manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Sabadell d'«acatar la 
decisió del tribunal» i va anunciar que el consistori «tornarà a redactar els 
articles afegint-hi la paraula preferentment». 
 
399 ajuntaments més 
El president de Convivència Cívica Catalana, Francisco Caja, considera que 
aquesta sentència «col·loca fora de la legalitat 399 ajuntaments més» i afegeix 
que el fet d'haver guanyat aquest recurs presentat contra l'Ajuntament de 
Sabadell els legitima per «demanar a l'Ajuntament de Barcelona que adapti les 



seves pràctiques lingüístiques al que ha dit el tribunal». 
El Tribunal no ha anul·lat tots els articles perquè entén que és «una 
discriminació positiva per la situació de llengua més dèbil del català» 

 


