
 

 
 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA RELATIVA AL 
DIA NACIONAL DE LES LLENGÜES DE SIGNES CASTELLANA I CATALANA 
 
SESSIÓ DE DIA 30 DE JUNY DE 2022 
 
Exposició de motius: 
 
Des de l’ajuntament de Palma, com a institució compromesa en l'accessibilitat a les persones 
sordes i el reconeixement dels seus drets lingüístics, i amb motiu del Dia Nacional de les 
Llengües de Signes Espanyoles, volem posar en relleu el valor d'aquestes llengües en l'exercici 
dels drets, deures i llibertats de les persones sordes i persones amb sordceguesa, com a garants 
de la seva participació igualitària en la vida democràtica. 
 
Amb el seu reconeixement en l'àmbit estatal en la Llei 27/2007, per la qual es reconeix les 
Llengües de Signes Espanyoles i es regula el dret al seu aprenentatge, coneixement i ús, i 
s'estableixen i garanteixen els mitjans de suport a la Comunicació oral de les persones sordes, 
amb discapacitat auditiva i sordcegues, i la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de Reforma 
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 19, sobre els drets de les persones 
dependents, afirma que les administracions públiques garantiran l'ús de la Llengua de Signes 
pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte, la 
nostra societat i les nostres institucions es comprometen tant a promoure l'aprenentatge i 
coneixement de les llengües de signes espanyoles com a garantir el seu lliure ús en tots els 
àmbits de la vida. 
 
La Convenció sobre el dret dels infants estableix en els seus articles 28 i 29 el reconeixement de 
tots els Estats Membre del dret de l'infant a rebre una educació de qualitat, gratuïta i obligatòria. 
L'accés a l'educació dels infants sords en igualtat de condicions que la resta d'iguals, per tant, és 
un dret indiscutible què, en el cas dels infants sords, implica fomentar l’ús de la llengua de 
signes en el sistema educatiu des d'un enfocament bilingüe-bicultural. 
 
És per aquest motiu que qualsevol acció dirigida a avançar en matèria de polítiques educatives 
inclusives per a l'alumnat sord ha d'incloure, el foment de la llengua de signes com a llengua 
curricular i, en conseqüència, tenir en compte la imprescindible participació de professionals 
sords amb l'objectiu d'aconseguir un model de societat més just i igualitari. 
 
Per tot l’exposat anteriorment es proposen els següents punts d’acord:  
 

1. L’ajuntament de Palma seguirà difonent i promovent les llengües de signes pròpies del 
territori. 
 

2. L’ajuntament de Palma seguirà comptant en tots els actes, intervencions públiques, i així 
com per assistir als actes administratius de l’ajuntament amb intèrprets de llengua de 
signes.  

 
Palma, 30 de juny de 2022 
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