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Artigo 12. Actividades e servizos culturais 
 

1.  En materia de actividades e de servizos culturais —en particular 
de bibliotecas, videotecas, centros culturais, museos, arquivos, 
academias, teatros e cines, así como traballos literarios e produción 
cinematográfica, expresión cultural popular, festivais, industrias 
culturais, incluíndo en particular a utilización de tecnoloxías novas—, 
as partes, no que se refire ao territorio en que se falan as devanditas 
linguas e na medida en que as autoridades públicas teñan 
competencias, atribucións ou un papel que representar nese ámbito, 
comprométense a: 

a) fomentar a expresión e as iniciativas propias das linguas 
rexionais ou minoritarias, e a favorecer os diferentes medios de 
acceso ás obras producidas nesas linguas; 

b) favorecer os diferentes medios de acceso noutras linguas ás 
obras producidas nas linguas rexionais ou minoritarias, 
axudando e desenvolvendo as actividades de tradución, 
dobraxe, postsincronización e subtitulación; 

c) favorecer o acceso en linguas rexionais ou minoritarias a obras 
producidas noutras linguas, axudando e desenvolvendo as 
actividades de tradución, dobraxe, postsincronización e 
subtitulado; 

d) velar por que os organismos encargados de organizar ou apoiar 
diversas formas de actividades culturais integren de maneira 
adecuada o coñecemento e a práctica das linguas e das 
culturas rexionais ou minoritarias nas actividades cuxa iniciativa 
depende deles ou ás cales presten o seu apoio; 

e) favorecer a dotación dos organismos encargados de organizar 
ou apoiar actividades culturais cun persoal que domine a lingua 
rexional ou minoritaria, ademais da(s) lingua(s) do resto da 
poboación; 

f) favorecer a participación directa, no que se refire aos servizos e 
aos programas de actividades culturais, de representantes de 
falantes da lingua rexional ou minoritaria; 

g) fomentar e/ou facilitar a creación dun ou varios organismos 
encargados de recoller, recibir en depósito e presentar ou 
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publicar as obras producidas en linguas rexionais ou 
minoritarias; 

h) se é o caso, a crear e/ou promover e financiar servizos de 
tradución e de investigación terminolóxica con vistas, en 
especial, a manter e desenvolver en cada lingua rexional ou 
minoritaria unha terminoloxía administrativa, mercantil, 
económica, social, tecnolóxica ou xurídica apropiadas. 

2.  No que se refire aos territorios distintos daqueles en que se 
empreguen tradicionalmente as linguas rexionais ou minoritarias, as 
partes comprométense a autorizar, fomentar e/ou prever, se o 
número de falantes dunha lingua rexional ou minoritaria así o 
xustifica, actividades ou servizos culturais apropiados, de 
conformidade co parágrafo precedente. 
3.   As partes comprométense, na súa política cultural no 
estranxeiro, a dar un lugar apropiado ás linguas rexionais ou 
minoritarias e á cultura que elas expresen. 

 
Introdución 

 
O artigo 12 da Carta das Linguas recoñece que as linguas rexionais ou minoritarias 
«só poden avanzar se se constitúen en vehículos dunha vida cultural de calidade»1 
e que as autoridades públicas desempeñan un importante papel á hora de influíren 
nas «condicións en que se empregan os servizos culturais»2. A inclusión dunha 
disposición na que se tratan especificamente as actividades e os servizos culturais 
pode relacionarse cos obxectivos xerais de promover o uso das linguas rexionais ou 
minoritarias e o patrimonio cultural que levan asociado, así como de permitir que os 
falantes accedan a un «vasto patrimonio cultural» evitando as barreiras culturais3. 
Esta cuestión concíbese claramente como un proceso de ida e volta nos artigos 
12.1.a) a c), nos cales se fomenta o intercambio cultural facendo referencia ás 
axudas á tradución, dobraxe, postsincronización e subtitulado, xunto co 
desenvolvemento destas actividades, en tanto que medios que favorecen o acceso 
a obras producidas en todos os idiomas. Nesta disposición sublíñase especialmente 
a idea de fomentar a achega do apoio institucional axeitado para as actividades e os 
servizos (artigos 12.1.d) a h). Os servizos culturais citados no artigo 12.1 son os 
seguintes: bibliotecas, videotecas, centros culturais, museos, arquivos, academias, 
teatros e cines. As actividades culturais que se mencionan son os traballos literarios, 
a produción cinematográfica, a expresión cultural popular, os festivais e as 
industrias culturais (incluíndo a utilización de novas tecnoloxías). Como tantas 

                                                 
1 J-M Woehrling, The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical Commentary. 
Estrasburgo: Council of Europe Publishing, 2005, p. 214. 
2 Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, parágrafo 114.   
3 Ibíd., parágrafo 116.      
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outras disposicións da Carta, o artigo 12.1 é de aplicación unicamente no «territorio 
en que se falan as devanditas linguas e na medida en que as autoridades públicas 
teñan competencias, atribucións ou un papel que representar nese ámbito». Xa que 
logo, «[n]o que se refire aos territorios distintos daqueles en que se empreguen 
tradicionalmente as linguas rexionais ou minoritarias» (artigo 12.2) e con relación ao 
labor emprendido polos Estados parte no desenvolvemento da «súa política cultural 
no estranxeiro» (artigo 12.3), aplícanse tarefas diferentes.     

 
 
Análise contextual 
 
A primeira tarefa citada no artigo 12.1.a) é a de «fomentar a expresión e as 
iniciativas propias das linguas rexionais ou minoritarias, e a favorecer os diferentes 
medios de acceso ás obras producidas nesas linguas». Trátase dun requirimento 
xeral, que se refire ao fomento da «produción cultural»4 e á promoción de diversos 
medios de acceso ás obras elaboradas mediante «a súa publicación, produción, 
presentación, difusión, transmisión e demais»5. Segundo Woehrling, o fomento da 
produción cultural pode adopta-la forma de contratos públicos, subvencións, 
ofrecemento das ferramentas precisas para a elaboración de obras de creación, 
cursos especiais ou de formación, asistencia técnica e premios ou outras 
distincións, xunto con aquelas medidas satisfactorias de promoción que se 
requiran6.  

 
A  seguir menciónanse iniciativas máis concretas nos subparágrafos b)-h). Así, o 
artigo 12.1.b) refírese, en particular, ao fomento do acceso a obras producidas en 
linguas rexionais ou minoritarias, e o artigo 12.1.c), baseado na idea de intercambio 
cultural, fai referencia á promoción do acceso en linguas rexionais ou minoritarias a 
obras producidas noutras linguas. De acordo con Woehrling, pode facilitarse este 
acceso mediante asistencia técnica, a concesión de subvencións á dobraxe, a 
tradución, a postsincronización e o subtitulado, ou simulando unha demanda de 
acceso a tales obras7. 

 
Os subparágrafos d) e e) refírense aos «organismos encargados de organizar ou 
apoiar actividades culturais», que poden ser entidades públicas ou privadas que se 
dediquen a actividades culturais «ordinarias», como a canción, o cine, o teatro, etc.8. 
Asígnaselles aos Estados o deber de «velar» por que eses organismos «integren de 
maneira adecuada o coñecemento e a práctica das linguas e das culturas rexionais 
ou minoritarias nas actividades cuxa iniciativa depende deles ou ás cales presten o 
seu apoio» [artigo 12.1d)]. O papel que desempeña o Estado é, polo tanto, de 
                                                 
4 Woehrling, p. 216. 
5 Explanatory Report, parágrafo 115.  
6 Woehrling, pp. 216-217. 
7 Ibíd., p. 218. 
8 Ibíd. 
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«orientación e supervisión»9. Así mesmo, os Estados deberán promover as medidas 
precisas para «favorecer a dotación dos organismos encargados de organizar ou 
apoiar actividades culturais cun persoal que domine a lingua rexional ou minoritaria, 
ademais da(s) lingua(s) do resto da poboación» [(art. 12.1.e)]; así, por exemplo, os 
Estados poderían incluír o coñecemento destas linguas nos programas de formación 
de persoal, establecer servizos formativos destinados a lle aprender esas linguas 
aos empregados que proceda, destinar fondos ao emprego ou facilitar o movemento 
do persoal para garantir que se cumpra este requisito10.  
 
O artigo 12.1.f) é a única cláusula da Carta que se refire aos representantes dos 
falantes e, neste sentido, pide que os Estados «favore[zan] a participación directa, 
no que se refire aos servizos e aos programas de actividades culturais, de 
representantes de falantes da lingua rexional ou minoritaria». O artigo 12.1.g) 
contén disposicións relativas ao fomento ou a facilitación, ou ambos, da «creación 
dun ou varios organismos encargados de recoller, recibir en depósito e presentar ou 
publicar as obras producidas en linguas rexionais ou minoritarias». Esta cuestión é 
importante en vista da debilidade dun gran número de linguas rexionais ou 
minoritarias, e pode comportar unha adaptación da «lexislación sobre depósitos e 
arquivos legais co fin de que o organismo pertinente poida tomar parte na 
conservación de obras producidas en linguas rexionais ou minoritarias»11. O fomento 
dos servizos de tradución e terminoloxía abórdase no artigo 12.1.h), polo cal se lles 
encomenda aos Estados o labor de, «se é o caso, […] crear e/ou promover e 
financiar servizos de tradución e de investigación terminolóxica con vistas, en 
especial, a manter e desenvolver en cada lingua rexional ou minoritaria unha 
terminoloxía administrativa, mercantil, económica, social, tecnolóxica ou xurídica 
apropiadas». 
 
O artigo 12.2, como outras disposicións da Carta (por exemplo, o 8.2, sobre o 
ensino), recoñece como unha realidade a migración interna e chama os Estados «a 
autorizar, fomentar e/ou prever» noutros territorios, «se o número de falantes dunha 
lingua rexional ou minoritaria así o xustifica, actividades ou servizos culturais 
apropiados, de conformidade co parágrafo precedente». Se o verbo «autorizar» se 
emprega no sentido de eliminar toda disposición restritiva e «fomentar» implica a 
concesión de apoio estatal á obra cultural de institucións privadas, «prever» 
comporta un labor máis oneroso por parte das entidades públicas12.  

 
O artigo 7.1.a), na parte II da Carta, refírese ao «recoñecemento das linguas 
rexionais ou minoritarias como expresión da riqueza cultural» e enténdese como un 
modo de pór en práctica este principio o labor contido no artigo 12.3, consistente en 

                                                 
9 Explanatory Report, parágrafo 117. 
10 Woehrling, p. 219. 
11 Explanatory Report, parágrafo 118. 
12 Woehrling, pp. 222-223. 
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lles «dar un lugar apropiado ás linguas rexionais ou minoritarias e á cultura que elas 
expresen»13. Con esta iniciativa admítese que as linguas rexionais e minoritarias 
forman parte do patrimonio cultural nacional dun Estado, e solicítase que se lles 
conceda importancia a estas linguas á hora de desenvolver unha política cultural no 
estranxeiro14. 

 
  

O artigo 12 e o proceso de control 
 
O artigo 12 é unha disposición á que non se lle prestou moita atención nin nas obras 
escritas sobre o tema nin nos Informes de Avaliación do Comité de Expertos 
(COMEX) e as posteriores Recomendacións do Comité de Ministros. Dos corenta e 
sete informes publicados antes da fin de 2009, só vinte e seis se refiren 
especificamente á vida cultural nas seccións, achados e Recomendacións do 
Comité. Un problema co que parece que se enfrontou o COMEX en relación co artigo 
12 radica en que os Estados por veces ofrecen pouca ou ningunha información 
sobre cada unha das tarefas pertinentes15. As referencias concretas á vida cultural 
que se fan nas seccións do corpo principal do Informe de Avaliación son 
infrecuentes tanto no referido ao artigo 716 como no tocante ao 1217; no canto diso, 
toda referencia á vida cultural adoita adoptar a forma de avaliación, bastante 
positiva, que se inclúe entre os principais achados do Comité18, con referencias 
ocasionais a áreas de interese, como a representación das linguas minoritarias no 
desenvolvemento dunha política cultural no estranxeiro19, ou ás linguas respecto das 
cales se poderían introducir melloras no eido cultural20. De certo, os achados 
realizados neste sector tenden a ser máis positivos que os obtidos noutros, incluídos 

                                                 
13 Explanatory Report, parágrafo 120.   
14 Woehrling, p. 223.         
15 Por exemplo, o Primeiro e o Segundo Informe sobre España e, en concreto, o achado do COMEX, no primeiro 
ciclo, de que existen nesta área moitos detalles que aínda lle resultan descoñecidos ao Comité (alínea N) e, no 
segundo ciclo, de que o COMEX recibira moi pouca información, no referido ao artigo 12, para o caso do 
valenciano (alínea G).  
16 No entanto, véxase o Primeiro Informe sobre Chipre [no cal o COMEX instou ás autoridades a que axudasen os 
maronitas a estableceren un Centro Cultural e Xuvenil, ao abeiro do artigo 7.1.d)], e o Primeiro Informe sobre 
Eslovaquia [no que o COMEX alentou as autoridades a apoiaren a creación dunha organización cultural para os 
falantes de ruteno, ao abeiro das disposicións do artigo 7.1.e)].  
17 Porén, véxase o Primeiro Informe sobre Finlandia —no cal o COMEX advertiu de que o fondo especial 
concedido á lingua sami, como partida do orzamento do Parlamento sami, non debería excluír a posibilidade de 
os falantes deste idioma solicitaren ademais outros recursos de financiamento, ao abeiro do artigo 12.1.a)—; e o 
Terceiro Informe sobre Hungría —no que o COMEX instou as autoridades a elaboraren un amplo programa a 
medio prazo para o desenvolvemento de actividades e servizos culturais, de acordo co previsto no artigo 12.1.b). 
18 P. ex., Primeiro Informe sobre Austria, «Achados», alínea Q, e Primeiro Informe sobre Serbia, «Achados», 
alíneas I, M, P e S. 
19 P. ex., Primeiro Informe sobre Dinamarca, «Achados», alínea L, e Primeiro Informe sobre Alemaña, 
«Achados», alínea P. 
20 P. ex., Primeiro Informe sobre Finlandia, «Achados», alínea I (sami) e Primeiro Informe sobre Alemaña, 
«Achados», alínea Q (frisón e baixo alemán). 
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—no tocante ao artigo 11— os medios de comunicación21; resulta, daquela, bastante 
sorprendente que o Comité de Ministros rara vez faga recomendacións concretas 
neste eido22. Entre os Estados cuxas prácticas actuais, segundo parece, cumpren en 
gran medida os requirimentos do artigo 12 cóntanse Eslovenia (con respecto ao 
húngaro e ao italiano), Suecia (no tocante ao sami, ao finés e o meänkieli) e Suíza 
(co retorrománico e o italiano)23; no entanto, déronse casos en que, logo dunha 
primeira avaliación positiva, se efectuou outra, máis cauta, no segundo e no terceiro 
ciclo24.   
 

Na presentación oral deste relatorio ofreceranse exemplos de boas prácticas 
seguidas por estes e outros Estados, que comprenderán, entre outros, o achado —
realizado no primeiro proceso de control— de que en Cataluña, co catalán, se 
cumpriron as tarefas mencionadas no artigo 12.1.b) e c) «de xeito certamente 
exemplar»25. Entre as medidas específicas que se identificaron incluíronse aquelas 
destinadas a fomentar a dispoñibilidade de filmes dobrados ao catalán e 
subtitulados nesta lingua; regulamentos para a concesión de subvencións co 
obxectivo de aumentar as proxeccións comerciais de filmes dobrados ao catalán e 
subtitulados neste idioma; a aprobación de principios sobre a concesión de 
subvencións a iniciativas destinadas a favorecer a estrea comercial deses filmes e a 
súa presenza en videoclubes, librarías e outros establecementos comerciais26. En 
comparación, un gran número de Estados recibiron críticas por non forneceren 
información abonda sobre o disposto nestes dous subparágrafos27. A unha 
conclusión similar chegou o COMEX no segundo ciclo de control no tocante ao 
éuscaro no País Vasco e por referencia ás disposicións do artigo 12.1.h), 
identificándose varios organismos responsables da elaboración terminolóxica e a 
preparación de glosarios de terminoloxía de diversas especialidades28.   
 
Na presentación oral deste relatorio subliñaranse, así mesmo, algunhas das 
cuestións máis importantes das xurdidas da aplicación das tarefas contidas no artigo 
12. Por exemplo, con relación ao artigo 12.1.f), paga a pena advertir que se fixo 

                                                 
21 P. ex., Primeiro e Segundo Informe sobre Eslovaquia, «Achados», alínea H; Primeiro Informe sobre o Reino 
Unido, «Achados», alínea I.    
22 Porén, véxanse as Recomendacións emitidas en resposta ao Primeiro Informe de Croacia (verbo da 
participación dos falantes na planificación, o financiamento e a organización de actividades culturais) e ao 
Primeiro, o Segundo e o Terceiro Informe de Hungría (sobre o autogoberno das minorías). 
23 Véxanse o Primeiro e o Segundo Informe sobre Eslovenia; o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Informe sobre 
Suecia e o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Informe sobre Suíza. 
24 Cf. Primeiro Informe sobre Hungría, «Achados», alínea G, onde se observou que o sistema húngaro cumpría 
plenamente as tarefas encomendadas ao abeiro do artigo 12 no tocante aos obstáculos para a transferencia de 
organismos e institucións culturais aos Gobernos autónomos; o Segundo Informe sobre Hungría, «Achados», 
alínea G; e o Terceiro Informe sobre Hungría, «Achados», alínea J.  
25 Primeiro Informe sobre España, parágrafo 293. 
26 Ibíd., parágrafo 292. 
27 P. ex., Primeiro e Segundo Informe de Eslovaquia. 
28 Segundo Informe sobre España, parágrafos 676-679.   
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especial fincapé en «garantir» a participación directa de representantes dos falantes 
dunha lingua rexional ou minoritaria dada á hora de ofrecer servizos e planificar 
actividades culturais, nos casos en que tales entidades formen parte integral da 
Administración estatal29. Resulta tamén significativo que o COMEX prestase especial 
atención aos requirimentos do artigo 12.3, dedicado ao desenvolvemento dunha 
política cultural no estranxeiro. Segundo o COMEX, esta disposición  
 

refírese a como un país presenta no estranxeiro o patrimonio lingüístico e cultural de 
que dispón (por exemplo, mediante intercambios culturais, o xeito de facer referencia 
ás linguas rexionais ou minoritarias faladas [no Estado] en exposicións e eventos 
europeos ou internacionais, documentación sobre o país destinada ao público 
internacional, uso de topónimos bilingües nos mapas, folletos e guías oficiais 
elaborados para difundir a imaxe do país no estranxeiro, entre outros elementos 
para fins turísticos30. 

 
É este un requirimento que os Estados a miúdo descoidan, mesmo cando a 
avaliación das súas actuacións, no referido ao artigo 12, é en xeral favorable31. Por 
outra banda, o COMEX deixou claro que a inclusión das linguas rexionais ou 
minoritarias no desenvolvemento dunha política cultural no estranxeiro ha 
desempeñar un papel importante á hora de aumentar o prestixio do idioma e de 
animar aos falantes a o empregaren32.   
 
  
  

                                                 
29 P. ex., Primeiro Informe sobre Croacia, parágrafo 102, Achado E, e Recomendación do Comité de Ministros. 
30 Primeiro Informe sobre Eslovenia, parágrafo 151. Véxase tamén o Primeiro Informe sobre a República Checa, 
parágrafo 232. 
31 P. ex., Primeiro Informe sobre Dinamarca, «Achados», alínea L; Primeiro Informe sobre Alemaña, 
«Achados», alínea P; Segundo Informe sobre Alemaña, «Achados», alínea T; e Terceiro Informe sobre 
Alemaña, alínea R. 
32 Segundo Informe sobre os Países Baixos, «Achados», alínea I. 


