MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 17 DE
FEBRER DE 2017 SOBRE EL BILINGÜISME ALS SENYALS DE TRÀNSIT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola estableix al seu article 3 que: "El castellà és la llengua
espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a
usar-la ". A més, l'article 56 de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial estableix que "les indicacions escrites dels senyals s'expressaran almenys en la
llengua espanyola oficial de l'Estat". L'esmentada llei de seguretat viària, tal com
assenyala el seu article 2, és aplicable a tota Espanya i per tant també a Catalunya com a
part integrant de la nació espanyola que és. També, l'article 138 del Reglament General
de Circulació disposa que: "Les indicacions escrites que s'incloguin o acompanyin els
panells de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, han de figurar en idioma
castellà i, a més, en la llengua oficial de la comunitat autònoma reconeguda en el
respectiu estatut d'autonomia, quan el senyal estigui ubicat en l'àmbit territorial d'aquesta
comunitat. Els nuclis de població i altres topònims han de ser designats en la seva
denominació oficial i, quan fos necessari a efectes d'identificació, en castellà ".
La totalitat de les llegendes dels senyals de trànsit de Reus estan exclusivament
redactades en català.
Reus és una ciutat que aspira a que es promocioni la seva gran oferta cultural a tota
Espanya, que pot ser complementària al turisme de la Costa Daurada, on hi ha una gran
quantitat de turistes de la resta d'Espanya.
L'absència de senyals en castellà constitueix una falta d'equitat institucional envers a
molts ciutadans de Reus, que tenen també com a llengua materna el castellà i que, a més
de tenir-hi dret, volen veure-ho reflectit.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Instar l'equip de govern perquè estableixi un pla que homologui progressivament
els senyals de trànsit de Reus que incompleixen els requisits exigits per la Constitució
Espanyola i la normativa de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial en
matèria d'idioma de les inscripcions i indicacions, havent de constar les indicacions
escrites en castellà i català.
Segon. Que, a partir d'ara i en endavant, tots els senyals que s'instal·lin o que es reposin
a la nostra ciutat siguin bilingües.
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