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policial de Berga
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Resposta del Govern p. 8

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació, amb relació a mesures específiques per 
a Grècia, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Euro-
peu i del Consell, pel qual s’estableixen disposicions comu-
nes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, 
al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu 
agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim 
i de la pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals 
relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al 
Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu 
marítim i de la pesca
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Coneixement de la proposta p. 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un marc per a l’etiquetatge de l’efici-
ència energètica i es deroga la Directiva 2010/30/UE
Tram. 295-00194/10
Coneixement de la proposta p. 8
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes fets per l’Ins-
titut Català de la Salut els anys 2012, 2013 i 
2014
Tram. 314-19878/10

Resposta del Govern
Reg. 121594 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
19878/10 a 314-19881/10 us informo del següent:

La Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) 
configura el model sanitari català amb els següents 
elements essencials: separació de la funció de finança-
ment i compra de serveis de la provisió, diversificació 
de proveïdors, mercat mixt de competència planificada 
i regulada, diversitat de fórmules de gestió i descentra-
lització de serveis, entre d’altres. El Departament de 
Salut té la responsabilitat d’elaborar les polítiques de 
salut, assegurar la sostenibilitat del sistema i vetllar 
per la seva qualitat. Per això assumeix diferents funci-
ons: en primer lloc, la funció de planificació, que està 
basada en els plans de salut, i en segon lloc, la funció 
de finançament d’acord amb el Parlament de Catalu-
nya, que té la capacitat d’aprovar el pressupost. Final-
ment, el Departament garanteix els nivells de qualitat 
que han de tenir els centres concertats. El Servei Ca-
talà de la Salut és l’instrument principal de la política 
sanitària del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
assenyala que la seva principal finalitat és situar els 
ciutadans al centre de la gestió sanitària, garantint una 
atenció de qualitat. Aquesta entitat, com a assegurado-
ra pública de Catalunya, d’acord amb les polítiques de 
salut del Departament, és responsable d’establir políti-
ques de serveis d’acord amb les polítiques de salut del 
Departament, de concretar el sistema de prestacions, 
de provisions i de compra, d’avaluar els resultats i de 
garantir l’atenció de salut de les persones. Els proveï-
dors de serveis de salut són les organitzacions de salut 
a qui el Servei Català de la Salut contracta la presta-
ció dels serveis assistencials, d’acord amb la política 
de salut del Departament.

Els proveïdors de serveis de salut adapten les plantilles 
de professionals a les necessitats variables al llarg de 

l’any en funció de la incidència de malalties estacio-
nals, períodes de vacances, etc. El Servei Català de la 
Salut no fixa cap ràtio de personal a través de la com-
pra, sinó objectius de salut, l’acompliment dels quals 
avalua posteriorment per assegurar la qualitat de la 
prestació i comprovar que els resultats s’adeqüen a la 
compra. Les plantilles dels centres proveïdors es po-
den conèixer a partir de les memòries que elaboren els 
propis centres.

Barcelona, 24 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes temporals 
fets per l’Institut Català de la Salut els anys 
2012, 2013 i 2014
Tram. 314-19879/10

Resposta del Govern
Reg. 121594 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19878/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes d’interinatge 
fets per l’Institut Català de la Salut els anys 
2012, 2013 i 2014
Tram. 314-19880/10

Resposta del Govern
Reg. 121594 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19878/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals de l’Insti-
tut Català de la Salut en data de desembre 
dels anys 2010, 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-19881/10

Resposta del Govern
Reg. 121594 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19878/10.



3 d’agost de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 668

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 6

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tiques adreçades a la infància a la província 
de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20218/10

Resposta del Govern
Reg. 121502 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20218/10, 
314-20219/10, 314-20227/10 i 314-20231/10 us infor-
mo que les aportacions econòmiques de la Generalitat 
de Catalunya són consultables en la còpia del Compte 
General de la Generalitat corresponent a cada exercici, 
que la Intervenció General del Departament d’Econo-
mia i Coneixement lliura cada any a la Secretaria Ge-
neral del Parlament de Catalunya per posar-la a dispo-
sició de tots els grups parlamentaris.

En relació al contracte programa, us informo que el 
Departament de Benestar Social i Família dota en-
guany les comarques de Lleida i de l’Alt Pirineu i 
Aran amb 12,1M€ per tal de finançar serveis socials 
bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i im-
pulsar programes de reforç de la cohesió social i de 
promoció de la igualtat. L’any 2014, es va dotar aques-
tes comarques amb 11,6 M€ i l’any 2013 amb 11,9M€.

Pel que fa a les subvencions i convenis atorgats pel 
Departament de Benestar Social i Família, us infor-
mo que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, estableix que els òrgans administrati-
us concedents han de publicar en el diari oficial cor-
responent, i en els termes que es fixin per reglament, 
les subvencions concedides amb expressió de la con-
vocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual 
s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i la fi-
nalitat o finalitats de la subvenció.

No és necessària la publicació al diari oficial de la con-
cessió de les subvencions quan els imports de les sub-
vencions concedides, individualment considerades, si-
guin d’una quantia inferior als 3.000 euros. En aquests 
casos se’n farà la publicitat preceptiva als webs o als 
taulers d’anuncis de l’Administració competent.

Tot i això, us fem avinent que la informació és con-
sultable a la pàgina web del Departament de Benestar 
Social i Família.

Barcelona, 24 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en po-
lítiques adreçades a la gent gran a la provín-
cia de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20219/10

Resposta del Govern
Reg. 121502 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20218/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tiques adreçades a les dones a l’Ajuntament 
de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20227/10

Resposta del Govern
Reg. 121502 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20218/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb discapa-
citat menors de seixanta-cinc anys benefici-
àries del Programa individual d’atenció a la 
província de Lleida
Tram. 314-20228/10

Resposta del Govern
Reg. 121503 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20228/10 
i 314-20229/10 us informo del que a data 30 d’abril 
de 2015 hi ha 1.941 persones amb discapacitat, me-
nors de 65 anys, que disposen del Programa Individu-
al d’Atenció a la província de Lleida, de les quals 564 
pertanyen a la ciutat de Lleida.

Barcelona, 24 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb discapa-
citat menors de seixanta-cinc anys benefi-
ciàries del Programa individual d’atenció a 
Lleida
Tram. 314-20229/10

Resposta del Govern
Reg. 121503 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20228/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tiques adreçades als estrangers a la provín-
cia de Lleida del 2010 ençà
Tram. 314-20231/10

Resposta del Govern
Reg. 121502 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20218/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’acollida de dones emba-
rassades
Tram. 314-20232/10

Resposta del Govern
Reg. 121504 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20232/10 us 
informo que els centres maternoinfantil són serveis 
que es dediquen a atendre dones embarassades en si-
tuació de risc o d’exclusió social i, un cop ha nascut el 
nadó, ofereix suport a tots dos.

Aquest tipus de servei s’adreça a aquelles mares que 
necessiten suport, orientació i ajut a causa de la situa-
ció que viuen, la qual presenta greus problemes de di-
versa índole. Des del Departament de Benestar Social 
i Família se subvencionen diferents entitats l’àmbit 
d’actuació de les quals s’adrecen al servei d’acompa-
nyament a la maternitat de dones en situació de difi-
cultat social o marginació social multifactorial.

A la pàgina web del Departament de Benestar Social i 
Família, al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials, podeu consultar els establiments registrats 
adreçats a infància i família, amb la seva capacitat re-
gistral i titularitat.

D’altra banda, des de la Secretaria de Família s’impul-
sa el Programa de suport a adolescents embarassades 
amb la voluntat d’oferir informació i atenció integral 
a adolescents i joves, a les seves famílies i a professi-
onals. El programa vetlla perquè les adolescents i les 
seves famílies que es troben en aquesta situació rebin 
tota la informació i l’acompanyament, i també suport i 
orientació en el seu embaràs i etapes posteriors. Així, 
els principals objectius d’aquest Programa són:

– Donar suport personal a les adolescents embarassa-
des per afavorir el seu procés d’autonomia.

– Protegir la salut física i mental del nadó.

– Dotar d’eines a les mares adolescents perquè puguin 
crear un marc familiar estable.

– Donar informació a les famílies i als professionals 
que els permeti fer un bon acompanyament de l’ado-
lescent.

– Coordinar i establir protocols d’actuació entre la 
xarxa de recursos existent.

El Programa de suport a adolescents embarassades 
s’emmarca dins el Pla integral de suport a la família 
2012-2016.

Barcelona, 24 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presumpta delació d’una operació 
dels Mossos d’Esquadra contra el gihadisme
Tram. 314-20289/10

Resposta del Govern
Reg. 121519 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20289/10, us 
informo del següent:

La investigació de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) a què fa referència la pregunta 
va permetre la detenció d’onze persones en el marc 
d’un operatiu contra el terrorisme gihadista el passat 
mes d’abril.
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Aquest cos policial va posar en coneixement de l’Au-
diència Nacional que s’havia produït una filtració que 
havia alterat el curs de la investigació. El Departament 
d’Interior va fer públic el més absolut respecte a la de-
cisió judicial que va considerar els fets penalment ir-
rellevants.

La valoració del Govern va ser expressada per l’ante-
rior conseller d’Interior en la sessió del Ple del Par-
lament del passat 3 de juny de 2015, en què no es va 
qüestionar la veracitat dels elements aportats pel cos 
de Mossos d’Esquadra.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
continuarà treballant respectant els principis de col-
laboració i coordinació amb les institucions de l’Estat 
i la resta de cossos de seguretat.

Barcelona, 23 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual no hi ha la bandera 
espanyola a l’àrea bàsica policial de Berga
Tram. 314-20302/10

Resposta del Govern
Reg. 121520 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20302/10, us 
informo del següent:

La bandera espanyola oneja a l’Àrea Bàsica Policial 
Berguedà. El dia 16 de maig de 2015 una forta ventada 
la va desprendre del pal on estava subjectada. El dia 19 
de maig es va tornar a col·locar al seu lloc i va quedar 
resolta la incidència.

Barcelona, 20 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modifica-
ció, amb relació a mesures específiques per 
a Grècia, el Reglament (UE) 1303/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, pel qual 
s’estableixen disposicions comunes relati-
ves al Fons europeu de desenvolupament 
regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu agrícola de desen-
volupament rural i al Fons europeu marítim i 
de la pesca, i pel qual s’estableixen dispo-
sicions generals relatives al Fons europeu 
de desenvolupament regional, al Fons social 
europeu, al Fons de cohesió i al Fons euro-
peu marítim i de la pesca
Tram. 295-00193/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix un marc per a l’etiquetatge de l’efi-
ciència energètica i es deroga la Directiva 
2010/30/UE
Tram. 295-00194/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 2/2015, del 28 de juliol, pel qual es 
modifica parcialment el text refós de la Llei 
de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre
Tram. 203-00021/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 121598 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 
30 de juliol de 2015, ha pres coneixement del Decret 
llei 2/2015, de 28 de juliol, pel qual es modifica par-
cialment el Text refós de la Llei de l’Institut Català de 
Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de 
desembre, publicat al DOGC 6924, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix el Reglament del Parlament 
s’inicia el 31 de juliol de 2015.

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, 
s’aprova el Projecte de decret llei pel qual es modifica 
parcialment el Text refós de la Llei de l’Institut Català 
de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 
24 de desembre.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 28 de juliol de 2015.

Decret llei 2/2015, de 28 de juliol, pel qual es 
modifica parcialment el Text refós de la Llei 
de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

Una de les aspiracions històriques de la Generalitat 
de Catalunya ha estat el gaudir d’una entitat de titu-
laritat pública per operar en el mercat financer en les 
millors condicions possibles. Amb aquesta finalitat 
el Govern de la Generalitat va impulsar el procés de 
transformació de l’Institut Català de Finances en una 
entitat de crèdit pública. Aquest impuls, feia necessa-
ri en una primera instància, introduir les modificaci-
ons normatives adients per tal d’anar reforçant la seva 
independència envers l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, així com la necessària adaptació a la 
normativa europea específica de les entitats de crèdit.

Amb aquesta finalitat, la Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres va modificar el Text re-
fós al temps que mitjançant la seva disposició addi-
cional sisena, es va autoritzar el Govern per a consti-
tuir una societat mercantil amb la finalitat que, prèvia 
l’oportuna autorització per actuar com a entitat de crè-
dit, assumís la branca d’activitat que fins al moment 
exercia l’Institut.

Posteriorment, la Llei 2/2014, de 27 de gener de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic, va modificar la referida disposició addicional 
concretant el règim jurídic de la nova societat a crear, 
així com la del propi Institut, tot establint el seu sot-
metiment a la normativa específica de les entitats de 
crèdit.

A partir d’aquestes modificacions i les habilitacions 
en elles contingudes, s’han realitzat les adaptacions en 
les seves polítiques i procediments i en la seva gover-
nança, per esdevenir entitat de crèdit d’acord amb la 
normativa europea. En primer lloc, des de la Junta de 
Govern de l’Institut, s’han adoptat de manera succes-
siva les mesures adients per tal d’assolir una estructu-
ra idèntica a la de les entitats de crèdit, mitjançant la 
creació de les comissions pròpies d’aquestes entitats. 
Igualment, s’han adoptat les mesures en ordre a ade-
quar la governança de l’entitat a la pròpia de les enti-
tats de crèdit i essencialment a blindar la desvincula-
ció de la gestió de l’entitat de l’Administració pública.

No obstant això, recentment i amb urgència, per part 
de determinats organismes i fonamentalment Euros-
tat, organisme responsable de l’aplicació de la nor-
mativa del Sistema Europeu de Comptes aprovat en 
el 2010, s’ha plantejat l’anàlisi de la naturalesa d’en-
titats europees que com l’Institut Català de Finances 
tenen titularitat pública i exerciten funcions com les 
pròpies de l’Institut. Una eventual reclassificació de 
l’Institut Català de Finances en virtut de l’aplicació 
del SEC2010, podria frustrar la finalitat perseguida i 
per tant el mandat del Parlament de Catalunya contin-
gut a les lleis que amb anterioritat s’ha fet referència. 
Aquesta circumstància, desconeguda fins ara, planteja 
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la necessitat de modificar urgent i puntualment el rè-
gim jurídic de l’Institut Català de Finances introduint 
de manera clara en la llei, aspectes que en molt cassos 
de facto ja han estat implementats, però que requerei-
xen d’una visualització normativa per tal d’aconseguir 
la definitiva configuració de l’Institut i per tant, com a 
entitat financera en els termes del SEC 2010, segons 
la definició que de la mateixa fa aquesta norma. En 
aquest sentit, una classificació diferent suposaria un 
obstacle molt important a la possible assumpció de la 
finalitat de constituir una entitat de crèdit.

Per aquesta raó resulta necessari modificar urgentment 
la regulació d’aspectes com els que es refereixen al seu 
objecte, concretant el mateix en tot allò vinculat als 
negocis de banca i establint, en conseqüència, la seva 
submissió a la normativa aplicable en matèria d’ajuts 
d’Estat. Igualment resulta necessari per assolir la fina-
litat prevista, és a dir que es reconegui el caràcter d’en-
titat financera de l’Institut, perfeccionar urgentment el 
règim jurídic de les seves operacions de finançament 
a terces i la participació de l’Institut en altres entitats.

D’altra banda, i com a complement, resulta igualment 
urgent, ajustar la regulació en l’àmbit de la governan-
ça. Certament, la normativa actual ja preveu una fle-
xibilitat que permetria una preponderant presència 
d’independents en els òrgans de govern, però es fa ne-
cessària amb urgència reflectir aquesta circumstància 
amb caràcter obligatori i no merament potencial com 
fins ara. Igualment, des de la perspectiva pressupostà-
ria s’ha de garantir que l’únic vincle existent entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Institut es concreta exclu-
sivament en l’aprovació per llei del límit màxim d’en-
deutament.

En conclusió, es fa necessària amb urgència i abans 
d’una eventual decisió de l’Eurostat, delimitar clara-
ment que l’Institut se sotmet en aspectes tan impor-
tants com la governança, relacions amb el sector pú-
blic, règim pressupostari i règim d’incompatibilitats 
dels seus membres a la normativa pròpia de les entitats 
de crèdit, per tal de no frustrar la finalitat iniciada amb 
la modificació l’any 2011 del Text refós de l’Institut 
Català de Finances. Per aquest motiu, queda justificat 
l’ús del Decret llei que li reconeix l’article 64 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya i que es refereix a la 
necessitat extraordinària i urgent de l’acció legislativa.

A tal efecte, es recull en primer lloc, el sotmetiment 
de l’Institut a la normativa de les entitats de crèdit, fet 
aquest ja recollit en la normativa actualment en vi-
gor, es concreta en atenció amb aquest fet l’objecte de 
l’Institut i les seves funcions. Punt destacable és el de 
la composició de l’òrgan de govern on, en la línia de la 
normativa pròpia de les entitats de crèdit, es garanteix 
la majoria d’independents. Així, a més de regular els 
òrgans es preveu l’existència dels propis de les enti-
tats de crèdit. Altres aspectes destacables són el règim 
d’incompatibilitat que s’adapta al nou marc legal de 
l’Institut i el referit al règim econòmic i pressupostari 

on es deix palesa la independència d’aquest front l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

La part dispositiva del Decret llei consta d’onze arti-
cles, una disposició addicional, una derogatòria i una 
final.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’ar-
ticle 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del con-
seller d’Economia i Coneixement i d’acord amb el Go-
vern

Decreto: 

Article 1

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 1 del Text 
refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, apro-
vat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, 
que queden redactats de la manera següent: 

«1. L’Institut Català de Finances és una entitat amb 
personalitat jurídica pròpia sotmesa a l’ordenament ju-
rídic privat, de les previstes a l’article 1.b.1 del Text 
refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2002, de 24 de desembre, el qual serà d’aplicació 
en tot allò que no sigui incompatible amb el que es dis-
posa en aquest text.

»2. L’Institut Català de Finances gaudeix de patrimo-
ni i tresoreria pròpia i actua per al compliment de les 
seves funcions amb autonomia orgànica, financera, 
patrimonial, funcional i de gestió amb plena indepen-
dència de les administracions públiques i amb submis-
sió a aquesta Llei i a la resta de l’ordenament jurídic, 
sens perjudici que en la seva activitat s’ajusti a les nor-
mes de dret privat que li són aplicables.»

Article 2

S’afegeix un apartat 4 a l’article 1 del Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel De-
cret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, amb el re-
dactat següent: 

«4. A l’Institut Català de Finances se li aplica la nor-
mativa específica de les entitats de crèdit i, per tant, se 
sotmet únicament a la normativa de caràcter bàsic i a 
la dictada pels organismes reguladors de la Unió Eu-
ropea que li sigui aplicable, atenent la seva especial 
activitat i naturalesa».

Article 3

Es modifica article 2 del Text refós de la Llei de l’Ins-
titut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2002, de 24 de desembre, que queda redactat de la 
manera següent: 

«Article 2

»En l’exercici de les seves funcions, l’Institut Català de 
Finances s’ha de regir per criteris de mercat.»
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Article 4

Es modifica l’article 3 del Text refós de la Llei de l’Ins-
titut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2002, de 24 de desembre, que queda redactat de la 
manera següent: 

«Article 3

»1. L’actuació de l’Institut pot anar dirigida principal, 
però no exclusivament a reforçar les pimes i l’activitat 
industrial a Catalunya.

»2. L’Institut ha de gestionar-se de manera que pugui 
garantir la seva viabilitat econòmica.»

Article 5

Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 del Text refós de 
la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel De-
cret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, que queda 
redactat de la manera següent: 

«2. Les operacions que l’Institut faci en compliment 
de la seva activitat amb persones físiques i amb enti-
tats jurídiques s’han de sotmetre a les normes de dret 
privat, en les condicions establertes per l’article 6».

Article 6

Es dóna nova redacció a l’article 5 del Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel De-
cret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, amb el re-
dactat següent: 

«Article 5

»1. L’Institut Català de Finances és una entitat amb 
ànim de lucre l’activitat del qual consisteix en la rea-
lització de tota classe d’activitats, operacions i serveis 
propis del negoci de banca en general, o relacionats 
directament o indirecta amb aquest, les activitats d’in-
versió en capital risc, així com totes aquelles altres que 
li siguin permeses per la legislació d’entitats de crè-
dit vigent, subjecte a la normativa en matèria d’ajuts 
d’estat.

»2. Així mateix, podrà desenvolupar totes les activitats 
relacionades, total o parcialment, de forma indirecta, 
a través de participacions en altres entitats d’idèntic o 
anàleg objecte.»

Article 7

Es dóna nova redacció a l’article 6 del Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel De-
cret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, amb el re-
dactat següent: 

«Article 6 

»1. L’Institut Català de Finances pot atorgar qualsevol 
tipus de finançament a favor tant de persones físiques, 
autònoms i professionals, en l’exercici de llur activitat 

econòmica i professional com de persones jurídiques, 
públiques i privades.

»2. El finançament que es concedeixi es podrà desti-
nar a qualsevol finalitat lícita i qualsevol àmbit secto-
rial, amb l’excepció del sector de la promoció immo-
biliària, que no pot ésser finançat per l’Institut, llevat 
que es tracti d’habitatge de protecció oficial.

»3. L’Institut Català de Finances concedeix finança-
ment per a activitats que es fan a Catalunya, així com 
per a activitats que es desenvolupen fora d’aquest ter-
ritori. En aquest darrer cas, però, l’empresa o el bene-
ficiari afectat han de tenir el domicili social efectiu de 
l’empresa capçalera del grup a Catalunya i/o activitat 
significativa a Catalunya.

»4. L’Institut Català de Finances pot constituir soci-
etats mercantils i fons dels que estableix la normati-
va vigent i, en general, participar en qualsevol tipus 
d’entitat, i autoritzar les seves entitats filials perquè re-
alitzin aquestes operacions de qualsevol tipus, mobi-
liàries o immobiliàries. Així mateix, poden adquirir 
participacions en altres societats mercantils i entitats 
financeres, siguin públiques o privades.»

Article 8.

Es modifica l’article 16 del Text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances, aprovat per Decret legis-
latiu 4/2002, de 24 de desembre, que queda redactat 
de la manera següent: 

«Article 16

«1. Els òrgans de govern de l’Institut són la Junta de 
Govern i el conseller delegat o consellera delegada. La 
Junta de govern pot constituir òrgans desconcentrats, 
comissions i comitès executius i comitès d’inversions, 
que poden participar en el govern de l’Entitat en la me-
sura de les competències que els hi assigni».

»2. Se’ns perjudici del que s’estableix al punt anterior, 
la Junta de Govern haurà de constituir totes aquelles 
comissions i comitès que es requereixin d’acord amb 
la normativa pròpia de les entitats de crèdit, especial-
ment la comissió mixta d’auditoria i control i la comis-
sió de nomenaments i retribucions. Addicionalment 
podrà crear lliurement totes aquelles altres que esti-
mi oportunes, en les quals podrà delegar totes aquelles 
competències que així acordi.»

Article 9

Es modifica l’article 17 del Text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances, aprovat per Decret legis-
latiu 4/2002, de 24 de desembre, que queda redactat 
de la manera següent: 

«Article 17

»1. La Junta de Govern és integrada pel president o 
presidenta, el conseller delegat o la consellera delega-
da i un nombre de vocals no inferior a cinc ni superior 
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a nou. En tot cas, el nombre de vocals independents, 
segons la definició d’aquests establerta per la normati-
va aplicable a les d’entitats de crèdit, haurà de ser ma-
joritari. Es pot nomenar un president o presidenta amb 
facultats executives que assumeixi les funcions de 
conseller o consellera delegada i en especial les pre-
vistes als articles 16 i 22 de la present Llei, en aquest 
cas el nombre màxim de vocals és de deu.

»2. Al president o presidenta de la Junta de Govern 
li correspon la representació ordinària de l’entitat en 
l’ordre judicial i en l’extrajudicial. En cas de vacant, 
absència o malaltia, les funcions del president o presi-
denta són exercides pel conseller delegat o consellera 
delegada de l’Institut.

»3. Poden assistir a les reunions de la Junta, a instàn-
cies del president o presidenta o de la mateixa Junta, 
amb veu i sense vot, els membres de les comissions i 
comitès, els directius, o qualsevulla altra persona que 
s’escaigui.

»4. Tots els membres de la Junta de govern són nome-
nats i separats lliurement pel Govern, a proposta de la 
persona titular del departament competent en matèria 
de economia i finances, previ informe favorable de la 
comissió de nomenaments i retribucions de l’Institut.»

Article 10

Es modifica l’article 25 del Text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances, aprovat per Decret legis-
latiu 4/2002, de 24 de desembre, que queda redactat 
de la manera següent: 

«Article 25

Els càrrecs president o presidenta, de conseller delegat 
o consellera delegada, de vocal de la Junta de Govern, 
i de titular d’una unitat funcional de l’Institut, estan 
subjectes al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 
de l’Administració de la Generalitat, així com a allò 
que la normativa vigent estableixi pels òrgans d’admi-
nistració de les entitats de crèdit.» 

Article 11

Es dóna nova redacció a l’article 32 del Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat per De-
cret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, amb el re-
dactat següent: 

«Article 32

»1. L’Institut ha de formular els seus comptes anuals 
i ha d’efectuar el registre comptable de les seves ope-
racions, d’acord amb els criteris i normes comptables 
establerts per a les entitats de crèdit.

»2. La Junta de Govern elevarà anualment a l’aprova-
ció del Govern, mitjançant el Departament competent 
en matèria d’economia i finances, la memòria, el ba-
lanç i els comptes de resultats.

»L’Institut tindrà autonomia pressupostària respecte 
de la Generalitat de Catalunya, la qual únicament es-
tablirà el seu límit màxim d’endeutament anual a les 
respectives lleis de pressupostos.»

Disposició addicional. Desplegament

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions i pren-
dre els acords i mesures que siguin necessàries per a 
l’aplicació i implementació del que es preveu en aquest 
Decret llei.

Disposicions derogatòries

Primera

Es deroguen les següents disposicions del Text refós 
de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre: 

Els articles 11, 12, 13, 22.2 d i e, 31.2, i el Capítol IV.

Segona

Resta derogada qualsevol disposició de igual o inferior 
rang, que s’oposi o sigui incompatible amb el present 
Decret llei.

Disposició final 

Aquest Decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 28 de juliol de 2015 

Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat; An-
dreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement

Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern 
de 28.7.2015

2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008 del 5 de novembre

3. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica d’Economia 
i Coneixement

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
pàgina web per a informar sobre la geoloca-
lització del transport sanitari activat
Tram. 250-01665/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121473).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria d’ajuts per a estudis postobligatoris des-
tinats a alumnes amb bon rendiment escolar
Tram. 250-01666/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121474).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac
Tram. 250-01667/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121475).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 250-01668/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121476).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-01669/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121477).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, de Lleida
Tram. 250-01670/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121478).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el centre d’aten-
ció primària de l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 250-01671/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121479).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre penitenciari de Can Brians 1 amb au-
les d’estudi i formació
Tram. 250-01672/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121480).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la devolució als 
funcionaris de la totalitat de la paga extraor-
dinària del desembre del 2012
Tram. 250-01673/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121481).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assignació de 
places per al curs 2015-2016 a l’Institut Car-
les Vallbona, de Granollers
Tram. 250-01674/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121482).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport al Reial Aeri 
Club de Lleida
Tram. 250-01675/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121483).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2015 al 02.09.2015).
Finiment del termini: 03.09.2015; 09:30 h.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Registre de grups d’interès del Parlament de 
Catalunya
Tram. 395-00017/10

Acord
Mesa del Parlament: 28.07.2015

La lletra g de la disposició addicional cinquena de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, estableix 
que el Parlament ha de crear el seu propi Registre de 
grups d’interès.

La regulació dels grups d’interès en la Llei de transpa-
rència de Catalunya introdueix una novetat legislati-
va important en aquesta matèria, perquè fins ara s’ha-
via estat refractari a reconèixer l’existència dels grups 
d’interès. Tanmateix, és evident que l’activitat d’influ-
ència en les polítiques públiques existeix i es pot exer-
cir de manera legítima i idònia en benefici dels inte-
ressos que defensen els grups d’interès, sempre que 
l’interès general no en surti perjudicat.

Per aquesta raó, la decisió adoptada pel legislador de 
reconèixer formalment l’existència dels grups d’in-
terès i de regular-los s’ha de considerar positiva en 
la mesura que pretén garantir que aquesta activitat 
s’acompleixi en un règim de transparència i de publi-
citat i, alhora, permet que els poders públics, en aquest 
cas el Parlament, puguin disposar d’un instrument de 
control per a comprovar que l’activitat dels grups d’in-
terès s’ajusta a les pautes i regles necessàries perquè 
no quedi compromès l’interès general.

Per aquestes raons, en aplicació del que estableix el 
capítol III del títol VI del text refós del Reglament del 
Parlament, la Mesa estableix les normes i els criteris 
organitzatius del Registre de grups d’interès del Par-
lament i els que han de regir l’activitat d’aquests grups 
en llur relació amb el Parlament.

Normes d’organització del Registre de grups 
d’interès

I. Disposicions generals

I.1. Finalitats i caràcter públic del Registre 

1. El Registre de grups d’interès del Parlament té com 
a finalitat la inscripció i el control dels grups d’inte-
rès que duen a terme en l’àmbit parlamentari activitats 
tendents a influir directament o indirectament en els 
procediments d’elaboració de lleis, en l’exercici d’ini-
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ciatives parlamentàries o en l’adopció d’actes o decisi-
ons que corresponen al Parlament.

2. El Registre de grups d’interès del Parlament és pú-
blic i el seu contingut és accessible per mitjà del Portal 
de la Transparència del Parlament.

I.2. Objecte del Registre

1. El Registre de grups d’interès dóna publicitat de les 
activitats que els grups d’interès acompleixen en l’àm-
bit parlamentari i de la informació que han de facilitar 
al Parlament d’acord amb el Reglament i aquestes nor-
mes, sens perjudici, si escau, de la protecció de dades 
de caràcter personal i de les altres que hagin d’ésser ne-
cessàriament protegides d’acord amb la Llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern.

2. La publicitat del Registre de grups d’interès inclou 
totes les activitats d’influència que els grups d’interès 
acompleixen en l’àmbit parlamentari amb indepen-
dència del canal o mitjà utilitzat.

3. La publicitat del Registre de grups d’interès s’estén 
especialment a: 

a) Els contactes i reunions tinguts pels grups d’interès 
amb els diputats, els grups parlamentaris i llurs assessors.

b) Els contactes tinguts pels grups d’interès amb els 
funcionaris del Parlament que exerceixen activitats i 
funcions d’assessorament.

c) La informació sobre els actes promoguts pels grups 
d’interès als quals es convidi els diputats a assistir o 
participar.

d) La participació dels grups d’interès en tràmits d’au-
diència de procediments legislatius i les compareixen-
ces a què els convoqui el Parlament.

e) Les aportacions dels grups d’interès al Parlament, 
als diputats i als grups parlamentaris amb relació a 
iniciatives legislatives o parlamentàries.

4. Els funcionaris del Parlament tenen l’obligació de 
donar compte als responsables de la gestió del Regis-
tre de grups d’interès dels contactes i reunions tinguts 
amb els grups d’interès.

I.3. Grups d’interès

1. D’acord amb el que estableix la legislació de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
són grups d’interès: 

a) Les persones i les organitzacions que, independent-
ment de llur forma o estatut jurídic, en interès propi o 
d’altres persones o organitzacions, duen a terme activi-
tats susceptibles d’influir en l’elaboració de les lleis o en 
l’adopció de qualsevol altre acte inherent a l’exercici de 
les funcions institucionals que corresponen al Parlament.

b) Les plataformes, xarxes o altres manifestacions 
d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat ju-

rídica, són de facto una font d’influència organitzada i 
duen a terme activitats incloses en la lletra a.

2. No es consideren activitats pròpies de grups d’inte-
rès les que tenen les finalitats següents: 

a) La promoció o defensa d’interessos i drets propis 
afectats per una iniciativa parlamentària concreta.

b) La prestació d’un assessorament jurídic o professi-
onal vinculat directament a la defensa d’interessos o 
drets afectats per una iniciativa parlamentària.

c) L’obtenció d’informació sobre l’estat d’una tramita-
ció parlamentària o sobre l’exercici de drets o iniciati-
ves establerts per les lleis o el Reglament que tinguin 
relació amb el Parlament.

I.4. Inscripció en el Registre

1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès 
les persones, entitats, organitzacions i altres formes de 
representació d’interessos col·lectius a què fa referèn-
cia el punt 1 de la norma I.3.

2. La inscripció en el Registre de grups d’interès de-
termina la classificació del grup d’interès en la catego-
ria que li correspongui, d’acord amb el que estableix 
l’annex I.

II. Organització i funcionament del Registre de 
grups d’interès

II.1. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure: 

a) La relació, ordenada per categories, de les persones, 
entitats i organitzacions inscrites al Registre.

b) La informació que han de subministrar els grups 
d’interès i les altres persones obligades sobre les acti-
vitats a què fa referència la norma I.2.

c) El Codi de conducta dels grups d’interès.

d) La informació sobre el compliment de les obligaci-
ons formals dels grups d’interès d’acord amb el Regla-
ment del Parlament i aquestes normes.

2. El Registre de grups d’interès ha d’incloure, a més 
del que estableix el punt 1, la informació relativa a 
l’aplicació del sistema de control i fiscalització que es-
tableix la norma IV i ha de contenir una aplicació elec-
trònica per a facilitar la presentació de denúncies en 
cas d’incompliment.

II.2. Gestió del Registre

1. L’òrgan responsable de la gestió del Registre de 
grups d’interès és la unitat directiva que designi la 
Mesa del Parlament. Aquest òrgan ha d’actuar sota la 
supervisió de la Secretaria General.
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2. El Registre de grups d’interès té format electrònic i 
la seva gestió i els tràmits corresponents es verifiquen 
per mitjans electrònics. A aquest efecte, els grups d’in-
terès han de disposar d’un mecanisme electrònic segur 
per a acreditar llur identitat davant el Registre i fer-hi 
els tràmits corresponents.

II.3. Procediment d’inscripció

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès es 
formalitza a instàncies del grup d’interès, mitjançant 
una sol·licitud adreçada a l’òrgan responsable del Re-
gistre.

2. L’acte d’inscripció en el Registre de grups d’interès 
ha de classificar el grup d’interès en una de les catego-
ries i, si escau, subcategories de l’annex I.

3. La inscripció en el Registre de grups d’interès no-
més es pot denegar si la persona, entitat o organització 
sol·licitant no pot ésser considerada com a grup d’in-
terès d’acord amb el que estableixen el Reglament del 
Parlament i aquestes normes.

4. La sol·licitud d’inscripció en el Registre de grups 
d’interès s’entén estimada si en el termini d’un mes no 
s’ha dictat ni notificat una resolució expressa.

II.4. Cancel·lació de la inscripció

1. Són causes de cancel·lació de la inscripció dels grups 
d’interès en el Registre: 

a) La renúncia expressa del declarant.

b) L’extinció de la persona jurídica, la dissolució de les 
formes d’activitat col·lectiva organitzada o la mort o 
incapacitat sobrevinguda si es tracta d’una persona fí-
sica.

c) La modificació sobrevinguda de les condicions ne-
cessàries per a ésser considerat grup d’interès.

d) La imposició d’una sanció que comporti la cancel-
lació de la inscripció.

2. La cancel·lació de la inscripció en el Registre de 
grups d’interès es pot practicar a sol·licitud de part o 
d’ofici; en aquest darrer cas, amb l’audiència prèvia de 
l’afectat. En tots els casos s’ha de notificar a l’interes-
sat la resolució de cancel·lació amb la indicació de la 
data en què és efectiva.

3. L’adopció de la cancel·lació de la inscripció en el Re-
gistre de grups d’interès correspon a l’òrgan encarre-
gat del Registre, llevat del cas a què fa referència el 
punt 1.d, en què correspon a la Mesa del Parlament.

III. Drets i obligacions dels grups d’interès

III.1. Drets dels grups d’interès

1. La inscripció en el Registre dóna als grups d’interès 
els drets següents: 

a) Actuar en promoció i defensa dels interessos que re-
presenten davant els diputats, els grups parlamentaris i 
els funcionaris del Parlament.

b) Accedir a les dependències del Parlament per a 
acomplir llurs activitats.

c) Organitzar o copatrocinar actes a les dependències 
del Parlament, amb l’autorització prèvia de la Mesa.

d) Estar inclosos en les llistes de correu del Parlament 
per a poder tenir coneixement immediat de les trami-
tacions parlamentàries respecte a les matèries de llur 
interès.

e) Intervenir en tràmits d’audiència o com a compa-
reixents d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament.

f) Deixar constància expressa de les aportacions i con-
tribucions fetes amb relació a les tramitacions parla-
mentàries.

2. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures ne-
cessàries per a l’aplicació del que estableix el punt 1 i 
ha de determinar, si escau, les condicions d’exercici 
dels drets.

III.2. Obligacions dels grups d’interès

1. La inscripció dels grups d’interès en el Registre 
comporta les obligacions següents: 

a) Acceptar que la informació que han de proporcionar 
al Parlament es faci pública, sens perjudici del que es-
tableix el punt 1 de la norma I.2.

b) Garantir que la informació proporcionada al Parla-
ment és completa, concreta i fidedigna.

c) Complir aquestes normes i el Codi de conducta dels 
grups d’interès.

d) Acceptar l’aplicació del sistema de control i fiscalit-
zació i les mesures corresponents, en cas d’incompli-
ment de les obligacions que estableixen el Reglament, 
aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’in-
terès.

III.3. Deure d’informació

1. Els grups d’interès han d’informar de les activitats 
que duen a terme, de llur àmbit d’influència i de llur fi-
nançament mitjançant una declaració que han de pre-
sentar al Registre.

2. Els grups d’interès que actuïn per compte de tercers 
han d’informar sobre els clients, persones o organit-
zacions per als quals treballen, sobre les percepcions 
econòmiques que reben, si escau, i sobre les despeses 
relacionades amb llur activitat com a grup d’interès.

3. La informació subministrada pels grups d’interès ha 
d’ésser veraç, precisa, transparent i ben estructurada. 
L’òrgan de direcció de l’entitat o organització de què 
es tracti s’ha de fer responsable del seu contingut.
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III.4. Contingut de la declaració

1. La declaració que els grups d’interès han de presen-
tar al Registre de grups d’interès ha d’indicar, com a 
mínim: 

a) El nom de la persona, entitat o organització, el seu 
domicili o seu social, el telèfon, l’adreça de correu 
electrònic i, si escau, la del seu web corporatiu.

b) El nom de les persones legalment responsables de 
l’entitat o organització i de les que integren els seus 
òrgans de direcció.

c) Les finalitats i els objectius de l’entitat o organitza-
ció.

d) Els àmbits materials d’interès sobre els quals es 
projecta l’activitat del grup d’interès.

e) La relació de clients en nom dels quals acompleix 
l’activitat de grup d’interès.

f) Els ingressos previstos o estimats procedents de re-
muneracions dels clients en representació dels quals 
acompleixen les activitats

g) El volum de negoci imputable a les activitats inclo-
ses en l’àmbit d’aplicació del Registre.

h) Els empleats o professionals de l’entitat o organit-
zació encarregats de les activitats incloses en l’àmbit 
d’aplicació del Registre.

i) L’import i la font dels recursos percebuts del sector 
públic.

j) L’import de les aportacions rebudes de qualsevol en-
titat privada per raó de les activitats acomplertes com 
a grup d’interès.

k) L’estimació de les despeses vinculades a les activi-
tats acomplertes com a grup d’interès.

2. Els grups d’interès han de presentar una declaració 
inicial en el moment de demanar la inscripció en el 
Registre.

3. La informació de la declaració s’ha de mantenir ac-
tualitzada. Els grups d’interès han de comunicar al 
Registre, amb una periodicitat trimestral com a mí-
nim, els canvis que es produeixin. En el cas de grups 
d’interès que actuen per compte de tercers, la relació 
de clients ha d’estar permanentment actualitzada, amb 
la indicació de les altes i de les baixes.

4. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre pot re-
querir en qualsevol moment als grups d’interès l’apor-
tació de la informació necessària als efectes del que 
estableixen els punts 1 a 3. El requeriment ha d’ésser 
atès en el termini de deu dies.

III.5. Regles ètiques i Codi de conducta 

1. Els grups d’interès han d’ajustar llur capteniment a 
les regles ètiques i de bona conducta exigibles amb ca-

ràcter general i al deure de respecte i cortesia envers 
els diputats i el personal del Parlament.

2. Els grups d’interès han d’ajustar especialment llur 
actuació al codi de conducta comú que estableix l’an-
nex II, han de complir-lo i han assumir, si escau, les 
conseqüències derivades del seu incompliment.

IV. Sistema de control i fiscalització

IV.1. Instruments de control i fiscalització

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès 
pot controlar i fiscalitzar l’activitat dels grups d’inte-
rès i el compliment de les obligacions a les quals es-
tan subjectes, per mitjà de procediments de verifica-
ció, d’alerta i de tramitació i investigació de denúncies.

2. Els procediments de verificació tenen per finalitat 
comprovar la veracitat de les dades declarades pels 
grups d’interès i detectar, si s’escauen, errors o omis-
sions.

3. Els procediments d’alerta tenen per finalitat com-
provar si la informació subministrada pels grups d’in-
terès conté cap omissió o error rellevant o si s’ha pro-
duït una situació d’incompliment.

4. Les actuacions de verificació i d’alerta s’han de con-
cretar en un requeriment motivat que el grup d’interès 
ha d’atendre en el termini que indiqui el mateix reque-
riment, que no pot ésser inferior a cinc dies hàbils.

5. Si el requeriment a què fa referència el punt 4 no és 
atès o ho és de manera insuficient, l’òrgan encarregat 
del Registre de grups d’interès pot acordar la incoació 
d’un procediment d’investigació i adoptar, si es consi-
dera necessari, la mesura cautelar de suspensió tem-
poral de la inscripció del grup d’interès en el Registre.

IV.2. Procediment d’investigació

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès 
pot acordar la incoació d’un procediment d’investiga-
ció si té indicis d’incompliment dels deures i obligaci-
ons que estableixen la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, aquestes normes i el 
Codi de conducta dels grups d’interès.

2. El procediment d’investigació es pot incoar d’ofici o 
per denúncia presentada al Parlament. D’acord amb el 
que estableix el punt 2 de la norma I.1, el Portal de la 
Transparència del Parlament ha de posar a l’abast dels 
ciutadans un formulari de denúncia que s’ha de poder 
gestionar directament per via electrònica.

3. El grup d’interès afectat ha de col·laborar en el pro-
cediment d’investigació i facilitar les dades i la infor-
mació que li demani l’òrgan encarregat del Registre 
i té dret a formular al·legacions en la seva defensa i a 
aportar la documentació i les altres dades que conside-
ri pertinents.
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4. La incoació del procediment d’investigació pot do-
nar lloc a l’adopció de la mesura cautelar a què fa refe-
rència el punt 5 de la norma IV.1.

IV.3. Procediment sancionador

1. Si el resultat del procediment d’investigació pale-
sa l’existència d’indicis fonamentals d’incompliment 
de les obligacions que afecten els grups d’interès, la 
Mesa del Parlament, a proposta de l’òrgan encarregat 
del Registre, pot acordar la incoació d’un procediment 
sancionador.

2. El procediment sancionador també es pot incoar 
a instància del Síndic de Greuges, la Sindicatura de 
Comptes i el director de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix la Llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern.

3. El procediment sancionador ha d’ésser instruït per 
l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès i ha 
de garantir l’audiència de l’interessat, el qual pot pro-
posar la pràctica de les proves que consideri conveni-
ents en descàrrec seu.

4. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’inte-
rès ha de decidir si durant la tramitació del procedi-
ment sancionador es mantenen les mesures cautelars 
que prèviament s’hagin establert o pot acordar-les en 
aquest moment processal.

IV.4. Infraccions

1. Són infraccions comeses pels grups d’interès els in-
compliments de les obligacions i dels deures que es-
tableixen la Llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern, aquestes normes i el Codi de 
conducta dels grups d’interès de l’annex II.

2. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt 
greus, en funció de la naturalesa i rellevància de l’obli-
gació incomplerta, de l’existència o no de voluntarie-
tat, de la possible reincidència o reiteració i de les al-
tres circumstàncies concurrents que sigui pertinent de 
valorar.

IV.5. Sancions

1. L’incompliment lleu de les obligacions pot donar 
lloc a una amonestació pública o a la imposició d’una 
multa de 300 a 600 euros, o a les dues sancions con-
juntament.

2. L’incompliment greu de les obligacions pot donar 
lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Re-
gistre de grups d’interès per un termini de sis a divuit 
mesos i a la imposició d’una multa de 601 a 6.000 eu-
ros.

3. L’incompliment molt greu de les obligacions pot do-
nar lloc a la cancel·lació de la inscripció en el Regis-
tre de grups d’interès i a la imposició d’una multa de 
6.001 a 12.000 euros.

4. La Mesa del Parlament, si s’ha acordat la cancel-
lació de la inscripció, la pot rehabilitar a petició del 
grup d’interès un cop transcorreguts tres anys des de 
la imposició de la sanció. Aquesta rehabilitació no és 
possible si el grup d’interès ja ha estat objecte anterior-
ment de la mateixa sanció.

5. S’ha de donar publicitat de les sancions imposades 
en el Portal de la Transparència del Parlament.

IV.6. Òrgan competent per a sancionar

Correspon a la Mesa del Parlament imposar les san-
cions que estableixen aquestes normes, a proposta de 
l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès.

V. Règim de recursos

V.1. Actes d’inscripció, cancel·lació i adopció de 
mesures cautelars

1. Contra les resolucions adoptades per l’òrgan encar-
regat del Registre de grups d’interès en matèria d’ins-
cripció i cancel·lació d’inscripcions i d’imposició de 
mesures cautelars, el grup d’interès afectat pot inter-
posar un recurs davant la Mesa del Parlament en el 
termini d’un mes.

2. La interposició del recurs a què fa referència el punt 
1 és necessària per a exhaurir la via administrativa.

V.2. Sancions

Els grups d’interès poden interposar un recurs davant 
la Mesa del Parlament contra les decisions d’aquesta 
en matèria sancionadora en el termini d’un mes.

V.3. Accés a la via contenciosa administrativa

Contra les resolucions de la Mesa del Parlament els 
interessats poden interposar un recurs contenciós ad-
ministratiu, d’acord amb el que estableix la legislació 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. A aquest 
efecte, les decisions relatives al Registre de grups 
d’interès tenen la consideració d’actes d’adminis- 
tració.

VI. Memòria anual

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès 
ha d’elaborar i elevar a la Mesa del Parlament una 
memòria anual sobre l’activitat i el funcionament 
del Registre durant l’exercici corresponent i sobre 
les actuacions de control, fiscalització i sanció dels 
grups d’interès que s’hagin produït en el mateix pe- 
ríode.

2. La memòria anual del Registre de grups d’interès 
s’ha de trametre als grups parlamentaris i s’ha de fer 
pública en el Portal de la Transparència del Parlament.
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Annex I. Classificació dels grups d’interès

1. Categoria I. Consultories professionals, despatxos 
d’advocats i consultors que treballen per compte propi.

Subcategories: 

a) Consultories professionals.

b) Despatxos d’advocats.

c) Consultors o advocats que treballen per compte propi.

2. Categoria II. Grups d’interès propis i agrupacions 
comercials, empresarials i professionals.

Subcategories: 

a) Empreses i grups d’empreses.

b) Associacions comercials i empresarials.

c) Col·legis professionals, associacions professionals i 
sindicats.

d) Altres organitzacions: 

d.1. Entitats organitzadores d’actes.

d.2. Mitjans de comunicació vinculats a entitats amb 
finalitats de recerca vinculades a interessos privats i 
amb ànim de lucre.

d.3. Coalicions ad hoc i estructures temporals amb 
ànim de lucre.

3. Categoria III. Organitzacions no governamentals.

Fundacions i associacions, plataformes i xarxes, co-
alicions ad hoc, estructures temporals i altres formes 
d’activitat col·lectiva, sense ànim de lucre.

4. Categoria IV. Grups de reflexió, institucions acadè-
miques i de recerca.

Subcategories: 

a) Grups de reflexió i institucions acadèmiques o de 
recerca en general.

b) Grups de reflexió i institucions de recerca vinculats 
a partits polítics, a sindicats o a organitzacions empre-
sarials.

5. Categoria V. Oficines, xarxes i associacions que re-
presenten esglésies i comunitats religioses.

Annex II. Codi de conducta dels grups d’interès

Els grups d’interès inscrits en el Registre de grups 
d’interès del Parlament de Catalunya han d’ajustar 
llurs relacions amb el Parlament, els diputats, el per-
sonal dels grups parlamentaris i els funcionaris a les 
regles següents: 

1. Han d’indicar, sempre que l’òrgan encarregat del 
Registre els ho requereixi, el nom i el número de regis-
tre i l’entitat o entitats que representen o per a les quals 

treballen, els interessos i els objectius o fins que perse-
gueixin, i, si escau, els clients que representen.

2. S’han d’abstenir d’obtenir o intentar obtenir infor-
mació o de forçar decisions de manera deshonesta o 
mitjançant una pressió abusiva o un capteniment ina-
dequat sobre els diputats, el personal dels grups parla-
mentaris i el personal al servei del Parlament.

3. No han d’explicitar ni han de donar a entendre, en 
llur tracte amb tercers, que tenen una relació formal 
amb el Parlament.

4. No han de subministrar al Registre dades inexac-
tes que puguin induir a error els diputats, tercers o els 
funcionaris del Parlament.

5. S’han d’abstenir d’utilitzar sense autorització ex-
pressa els logotips i qualsevol altre signe o imatge ins-
titucional del Parlament.

6. Han d’aportar, durant el procés d’inscripció i quan 
correspongui, informació completa, actualitzada i no 
enganyosa sobre les activitats i altres dades que han de 
constar en el Registre.

7. Han d’acceptar que tota la informació facilitada al 
Registre sigui sotmesa a revisió i han d’atendre les sol-
licituds administratives d’informació complementària 
i d’actualitzacions.

8. S’han d’abstenir de vendre a tercers còpies de docu-
ments facilitats pel Parlament o d’obtenir-ne qualsevol 
benefici econòmic.

9. Han de respectar les normes, els codis i les pràcti-
ques de bon govern establerts pel Parlament i no n’han 
d’obstruir l’execució ni l’aplicació.

10. Han d’evitar d’incitar els diputats, els grups parla-
mentaris i llurs assessors i els funcionaris del Parla-
ment a infringir les normes i regles a què s’han d’ajus-
tar per raó del càrrec o funció que exerceixen.

11. Han de respectar, si contracten persones que hagin 
estat vinculades al Parlament o als grups parlamenta-
ris, l’obligació d’aquestes persones de complir les nor-
mes i exigències en matèria de confidencialitat que els 
són aplicables.

12. Han d’obtenir l’autorització prèvia del diputat in-
teressat si volen establir una relació contractual amb 
una persona que treballa en l’entorn específic d’aquell.

13. Han de respectar les normes establertes sobre els 
drets i les responsabilitats dels antics diputats del Par-
lament.

14. Han d’informar sempre les persones que represen-
ten de llurs obligacions envers el Parlament i de les 
conseqüències que poden derivar de llur incompli-
ment.

15. Han d’exhibir la targeta d’accés de manera sempre 
visible dins el recinte del Parlament.
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16. Han de respectar estrictament les disposicions de 
la Mesa del Parlament amb relació a les condicions a 
què s’han d’ajustar els grups d’interès per a acomplir 
llur activitat en les dependències del Parlament, i tam-
bé les indicacions que a aquest fi els doni el personal 
del Parlament.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
926/X, de condemna de les actuacions de la 
Brigada d’Informació de la policia de l’Estat 
amb relació a jutges i magistrats partidaris 
del dret a decidir
Tram. 290-00831/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121566 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 926/X, de condem-
na de les actuacions de la Brigada d’Informació de la 
policia de l’Estat amb relació a jutges i magistrats par-
tidaris del dret a decidir (tram. 290-00831/10), us in-
formo del següent:

Els membres de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra adscrits a unitats de policia judicial depe-
nen funcionalment dels jutges, els tribunals i el minis-
teri fiscal en l’exercici i en el compliment de les funci-
ons que els encomanin.

S’adjunta, en annex, una còpia de la carta de 8 de juliol 
de 2015 mitjançant la qual la Secretària de Relacions 
amb l’Administració de Justícia va informar del con-
tingut de la Resolució al President del Consell General 
del Poder Judicial.

Barcelona, 28 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
950/X, sobre la utilització de personal i re-
cursos públics en la gestió privada de la sa-
nitat
Tram. 290-00854/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121583 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 950/X, sobre la uti-
lització de personal i recursos públics en la gestió pri-
vada de la sanitat (tram. 290-00854/10), us informo 
del següent:

Pel que fa a la inspecció a l’entitat Banaclínic i l’Hos-
pital Clínic de Barcelona, adjunto còpia de l’informe 
resum de les actuacions endegades per la Subdirecció 
General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farma-
cèutiques, de 3 de juliol de 2015, sobre les presumptes 
irregularitats en la utilització dels recursos públics de 
l’Hospital Clínic per a l’activitat privada a Barnaclínic.

En relació a l’activitat privada que es realitza als cen-
tres del Siscat, us informo que, per tal de donar com-
pliment a la Moció 201/X, sobre la situació de la sa-
nitat pública, en dates 14 i 15 de maig, el CatSalut va 
enviar una petició d’informació a tots els centres del 
Siscat per tal de recollir la informació relativa a les 
condicions en què es du a terme la prestació d’activi-
tat privada en aquests centres. En aquests moments el 
CatSalut està recollint aquesta informació, tot i que 
encara no han respost totes les entitats. Un cop es dis-
posi de tota la informació, es farà arribar al Parlament 
de Catalunya.

D’altra banda, us informo que el CatSalut està en pro-
cés de constituir el grup de treball que ha de deba-
tre tot el que fa referència a l’activitat privada pres-
tada en centres del SISCAT, incloent-hi el codi ètic, 
la regulació de preus, la definició de prestacions i els 
mecanismes de control i transparència en el sistema 
de contractació i en l’activitat i els seus resultats, en 
compliment de l’epígraf XI Activitat privada en cen-
tres públics, de la Resolució 1069/X, sobre el sistema 
públic de salut.

Barcelona, 28 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
965/X, sobre el pagament del deute a les en-
titats del tercer sector social
Tram. 290-00869/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121506 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 965/X, sobre el pa-
gament del deute a les entitats del tercer sector social 
(tram. 290-00869/10), us informo que el Govern ac-
tua amb un sistema de prioritats en els pagaments, que 
atorga especial atenció als aspectes relatius a actuaci-
ons relacionades amb les entitats i a l’atenció a les per-
sones amb situació d’especial vulnerabilitat.

En el darrer trimestre de l’any 2014 es va modificar 
la planificació dels pagaments periòdics dels serveis 
d’atenció a les persones que presten els nostres prove-
ïdors, garantint sempre, amb un gran sobreesforç, el 
pagament íntegre de totes les prestacions a les perso-
nes.

A finals de desembre totes les entitats d’iniciativa so-
cial, sector mercantil i ajuntaments van percebre el 
75% del que haurien rebut en el darrer quadrimestre 
de 2014. Mensualment, s’ha garantit el pagament com 
a mínim del 50% del que correspondria per servei 
prestat.

Des de gener de 2015 els pagaments de concerts i ges-
tió delegada s’han fet amb puntualitat i regularitat. 
L’endarreriment dels pagaments al març, derivats de 
l’aprovació del pressupost i disponibilitat tècnica de 
crèdits pressupostaris per a elaborar els documents 
comptables, es va resoldre durant la segona quinzena 
d’abril.

Per tal de facilitar, potenciar i mantenir les activitats 
que es duen a terme en l’àmbit de l’atenció a les perso-
nes, el Govern treballa per tal de facilitar les activitats 
de les entitats socials per impulsar i potenciar el seu 
paper en la prestació de serveis socials i d’atenció a les 
persones. Així, la voluntat del Departament és garan-
tir la màxima estabilitat i regularitat en els pagaments 
periòdics, minimitzant al màxim les repercussions 
que els eventuals endarreriments de les transferències 
estatals puguin tenir en les entitats del tercer sector i 
en la resta de proveïdors del Departament.

Barcelona, 24 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
966/X, sobre els plans estratègics de ser-
veis socials
Tram. 290-00870/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121597 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment als punts a, b i f de la Resolució 
966/X, sobre els plans estratègics de serveis socials 
(tram. 290-00870/10), us informo que l’elaboració dels 
treballs del segon Pla estratègic de serveis socials de 
Catalunya estan en fase inicial.

D’altra banda, us fem avinent que els subsegüents 
Plans d’acció del Pla integral de suport a la família 
2012-2016, de caràcter anual, recullen les actuacions 
interdepartamentals amb indicadors, pressupost i òr-
gan responsable corresponents per a cada mesura del 
Pla integral.

Podeu consultar tant el Pla integral de suport a la fa-
mília 2012-2016 com els Plans d’acció a la pàgina web 
del Departament de Benestar Social i Família:

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/famili-
es/pla-integral-de-suport-a-la-familia-/

Barcelona, 27 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
1024/X, sobre la reducció del risc d’acciden-
talitat a les carreteres BV-2041, entre Gavà 
i Begues; C-1415, entre Terrassa i Sentme-
nat; BP-1417, entre Barcelona i Sant Cugat 
del Vallès; C-16, entre Berga i Bagà, i C-59, 
entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 290-00926/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121517 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 1024/X, sobre la 
reducció del risc d’accidentalitat a les carreteres BV-

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/pla-integral-de-suport-a-la-familia-/
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/pla-integral-de-suport-a-la-familia-/
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2041, entre Gavà i Begues, C-1415, entre Terrassa i 
Sentmenat, BP-1417, entre Barcelona i Sant Cugat del 
Vallès, C-16, entre Berga i Bagà, i C-59, entre Caldes 
de Montbui i Moià (tram. 290-00926/10), us informo 
del següent: 

S’ha fet o s’han previst diferents actuacions a les car-
reteres objecte d’aquesta resolució.

A la carretera BV-2041, s’ha format un zebrat central 
en determinats trams i s’ha impulsat la redacció d’un 
projecte que considerem la millora de la sortida del 
barri de Bruguers. També s’ha instal·lat la senyalitza-
ció de carreteres compartides per ciclistes.

Pel que fa a la carretera C-1415 de Terrassa a Sent-
menat, s’ha fet una inspecció de seguretat viària en el 
tram comprès entre Castellar del Vallès i Sentmenat 
(PK 28 al PK 32) i actualment s’està elaborant una 
anàlisi de les incidències detectades.

Pel que fa a la carretera BP-1417, s’estan redactant els 
informes corresponents a les zones d’accidentalitat 
comprovada i s’està estudiant la possibilitat d’eliminar 
els trams d’avançament existents.

Pel que fa a la carretera C-16 entre Berga i Bagà, actual-
ment es troben en licitació les obres de millora local. Se-
guretat viària. Millora de les característiques superfici-
als del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera 
C-16. PK 97,138 al PK 112,630. Tram: Berga - Guardiola 
de Berguedà amb un pressupost aproximat de 4 M€.

Per últim i pel que fa a la carretera C-59 entre Caldes 
de Montbui i Moià s’han fet les obres de formació d’un 
zebrat central en el tram situat entre el PK 18,4 i 19,8 
entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines.

Barcelona, 27 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
1025/X, sobre el millorament del servei de 
trens entre Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 290-00927/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121518 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt c de la Resolució 1025/X, 
sobre el millorament del servei de trens entre Barcelo-
na, Girona i Figueres (tram. 290-00927/10), us infor-
mo del següent: 

En el moment d’establiment dels serveis d’alta veloci-
tat ferroviària en el corredor Barcelona, Girona i Fi-
gueres es va dur a terme una anàlisi de les necessitats 
de coordinació amb els serveis de transport de viatgers 
per carretera tant a la ciutat de Girona, amb la modifi-
cació d’horaris per afavorir la coordinació esmentada. 
És el cas també de l’estació de Figueres-Vilafant, amb 
la modificació dels recorreguts i horaris d’alguns ser-
veis i amb l’establiment d’un servei específic de llança-
dora entre l’estació del TAV i l’estació de busos de Fi- 
gueres, que permet la comunicació amb la ciutat de 
Figueres i la coordinació amb d’altres serveis de bus.

Sens perjudici d’això, en el Pla de Transport de Viat-
gers de Catalunya 2020, en aquests moments en elabo-
ració, preveu una anàlisi específica d’aquesta coordi-
nació entre serveis de transport.

Barcelona, 23 de juliol de 2015 

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
1118/X, sobre la consideració de la Coordi-
nadora Catalana per a la Prevenció i Denún-
cia de la Tortura com a organisme de coope-
ració penitenciària
Tram. 290-01011/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 121522 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 1118/X, sobre la 
consideració de la Coordinadora Catalana per a la Pre-
venció i Denúncia de la Tortura com a organisme de 
cooperació penitenciària (tram. 290-01011/10), us in-
formo del següent:

Pel que fa als punts a i b, vaig adreçar un escrit a la 
Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia 
de la Tortura fent-los avinent que el director general de 
Serveis Penitenciaris els convocaria a una reunió per 
resoldre el que disposa la iniciativa.

Respecte al punt c, vaig demanar una reunió amb el 
Síndic de Greuges per exposar-li aquesta qüestió.

Barcelona, 27 de juliol de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 171/X, 
sobre les adjudicacions d’activitat i les retri-
bucions dels directius del sector sanitari
Tram. 390-00171/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 121595 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 171/X, sobre les adjudicacions 
d’activitat i les retribucions dels directius del sector sa-
nitari (tram. 390-00171/10), us informo del següent:

En primer lloc, pel que fa al compliment del punt 2.a 
de la Moció 149/X del Parlament de Catalunya, cal as-
senyalar que per tal de donar compliment a la cartera 
de serveis pública, el Servei Català de la Salut (Cat-
Salut) contracta la prestació de serveis a centres del 
Siscat, amb independència de la seva personalitat jurí-
dica. Tots aquests centres estan obligats, entre d’altres, 
a exercir les funcions assistencials que els correspon-
gui i les de promoció de la salut i educació sanitària 
de la població, medicina preventiva, recerca clínica i 
epidemiològica i docència, d’acord amb els programes 
del CatSalut i de la regió sanitària específica, i també a 
participar en les comeses d’informació sanitària i esta-
dística (article 4 del Decret 196/2010, de 14 de desem-
bre, del sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya). A més, tots ells han d’estar subjectes a 
les previsions en matèria de gestió i comptabilitat, als 
controls i les inspeccions periòdics i esporàdics que 
s’escaiguin i a adequar la gestió dels serveis a les di-
rectrius generals i els criteris d’actuació que estableixi 
el CatSalut. Convé recordar que el gruix de la provi-
sió de serveis de salut recau a Catalunya en entitats de 
titularitat pública, com són les empreses públiques, i 
en consorcis on la Generalitat o altres administracions 
públiques tenen participació majoritària.

Quant al compliment del punt 2.c de la Moció 149/X 
del Parlament de Catalunya, pel que fa al compromís 
del Govern de fer públics els contractes del CatSalut 
amb els centres privats amb ànim de lucre, cal es-
mentar que, per tal de donar compliment al compro-
mís de transparència del Govern de facilitar l’accés a 
la informació sobre l’àmbit públic, s’està publicant al 
web del CatSalut la informació de tots els contractes 
i convenis subscrits entre els organismes dependents 
del Departament de Salut i les empreses proveïdores 
de serveis sanitaris corresponents als exercicis 2013 i 
2014. Actualment hi ha publicada la informació dels 

centres d’atenció hospitalària i especialitzada, d’aten-
ció primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la 
salut mental i addiccions i d’insuficiència renal corres-
ponents a l’any 2013. Progressivament s’anirà incorpo-
rant la informació de l’atenció extrahospitalària i els 
contractes de l’exercici 2014.

En relació a la publicació dels imports econòmics anu-
als de les adjudicacions i els contractes que, per la 
prestació de serveis sanitaris, ha subscrit el CatSalut 
amb centres privats i llur evolució en els darrers quatre 
anys, actualment ja es fan públiques les quanties eco-
nòmiques anuals dels contractes per a la prestació de 
serveis sanitaris mitjançant el Registre de convenis i 
contractes de prestació de serveis assistencials, que es 
va completant i actualitzant a mesura que es disposa 
de noves dades. A dia d’avui es disposa de la infor-
mació corresponent als exercicis 2007 a 2013 i durant 
el 2015 s’aniran publicant les dades de l’exercici 2014.

Referent a les mesures per tal d’investigar si les pos-
sibles subcontractacions de serveis sanitaris fetes per 
algunes empreses adjudicatàries que han estat de-
nunciades públicament pels mitjans de comunicació, 
s’ajusten a la legalitat i dur a terme, si escau, les ac-
cions consegüents a la investigació per a garantir-ne 
la legalitat, cal aclarir que el Servei d’Inspecció d’As-
sistència Sanitària de la Direcció General d’Ordena-
ció i Regulació Sanitàries del Departament de Salut 
(DGORS) assumeix ordinàriament la detecció i inves-
tigació d’activitats objecte de desviació i el seu trac-
tament disciplinari, coordinant la realització d’acti-
vitats d’inspecció als establiments i serveis. Si de les 
actuacions del Servei d’Inspecció es desprèn que al-
guna empresa adjudicatària ha vulnerat la normativa 
de contractació pública incorrent en la figura jurídi-
ca de la subcontractació, l’autoritat sanitària emprèn 
les accions sancionadores que corresponguin. Aquest 
ha estat el cas de les acusacions de subcontractació de 
l’activitat de rehabilitació per part dels hospitals de 
l’Hospital de Sant Rafael i l’Hospital Universitari Sa-
grat Cor a CODEBI BCN SL. Així, el passat mes de 
desembre la Subdirecció d’Inspecció d’Assistència Sa-
nitària va realitzar visites d’inspecció a ambdós hospi-
tals. L’informe d’inspecció es va traslladar al CatSalut, 
l’Assessoria Jurídica del qual va analitzar i informar 
sobre el contingut dels convenis marc que tots dos 
hospitals tenen formalitzats amb CODEBI BCN SL. 
Totes aquestes actuacions van derivar en un requeri-
ment del CatSalut a les entitats titulars de la gestió dels 
dos hospitals, instant que assumissin la prestació di-
recta del servei de rehabilitació física i logopèdia am-
bulatòria que tenen contractat o bé que modifiquessin 
la relació establerta en el document d’aliança estratè-
gica subscrit amb CODEBI BCN, SL, bo i garantint 
que els objectius, l’autoritat, la presa de decisions i la 
responsabilitat siguin efectivament compartides. Paral-
lelament, i malgrat les al·legacions presentades, el 4 de 
març de 2015 el director de l’Àrea d’Atenció Sanitària 
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del CatSalut va resoldre incoar un procediment de pe-
nalització contractual a aquests dues entitats.

Quant a l’adopció de les mesures sancionadores i de 
control adequades per tal que no es tornin a produ-
ir subcontractacions en la prestació de serveis pú-
blics sanitaris, la normativa bàsica sobre contractació 
del sector públic prohibeix les subcontractacions, i és 
per això que els convenis i contractes que el CatSalut 
signa amb les entitats proveïdores determinen en les 
clàusules la prohibició expressa d’aquesta pràctica. Ai-
xí mateix, actualment ja es disposa dels instruments 
necessaris per a realitzar el control i sanció de les in-
fraccions en matèria de contractació pública en l’àm-
bit sanitari, funcions que el Departament i el CatSalut 
exerceixen quan pertoca.

Pel que fa a les actuacions per evitar que, per mitjà de 
les anomenades aliances estratègiques o de qualsevol 
altre tipus de col·laboració, cooperació o associació en-
tre diverses empreses, es puguin defugir les normes 
bàsiques i imperatives de contractació de serveis pú-
blics, cal assenyalar que les aliances estratègiques són 
un marc de col·laboració entre dues o més organitza-
cions amb interessos comuns que els permet assolir 
la coordinació necessària per a garantir la continuïtat 
assistencial i optimitzar els recursos i el coneixement. 
Reconegudes en l’article 47 de la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya i en l’article 
7.3 del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del siste-
ma sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(Siscat), la normativa vigent empara aquestes aliances 
en l’àmbit de la provisió de serveis sanitaris, en el be-
nentès que l’autoritat i presa de decisions entre les en-
titats que en formen part és compartida, i que per tant 
entre elles no opera un règim de subcontractació de 
serveis, figura jurídica prohibida expressament per la 
normativa i en les clàusules dels convenis i contractes 
que aquestes entitats subscriuen amb el CatSalut. El 
Departament de Salut i el CatSalut disposen dels mit-
jans necessaris per a detectar si en el marc d’una alian-
ça estratègica es produeix una vulneració de la norma-
tiva de contractació pública, així com per emprendre 
actuacions que condueixin a esmenar els elements que 
la vulneren o a aplicar les sancions pertinents.

Respecte al lliurament a la Comissió de Salut del Par-
lament de Catalunya d’un informe amb les conclusions 
de la inspecció duta a terme per la DGORS a l’Hos-
pital Sagrat Cor respecte a la prestació del servei de 
rehabilitació, adjuntem l’informe d’aquesta direcció 
general de 4 de desembre de 2014, l’informe de 12 de 
gener de 2015 de l’Assessoria Jurídica del CatSalut i la 
notificació de la Resolució del director del CatSalut de 
4 de maig de 2015.

En relació a l’adopció de les mesures sancionadores i 
de control adequades per tal que no es produeixin fil-
tracions d’informació ni cap altre tipus d’irregularitat 
en la contractació de serveis públics sanitaris, cal es-
mentar que les actuacions del Departament de Salut 

ja s’orienten a vetllar per tal que els procediments de 
contractació i l’execució dels contractes per part dels 
contractistes es facin respectant els preceptes legals de 
contractació pública, continguts en el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. Entre les obliga-
cions dels contractistes hi ha la confidencialitat envers 
la informació a la qual tingui accés durant l’execució 
del contracte.

Quant al manteniment i garantia de l’aplicació ínte-
gra de la normativa bàsica sobre incompatibilitats dels 
professionals i directius del sector públic, tant pel que 
fa a la dedicació com a les retribucions, el Govern ga-
ranteix i aplica la normativa bàsica sobre incompati-
bilitats del sector públic, continguda a la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat i a la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibi-
litats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, pel 
que fa als directius. En el marc d’aquestes normes, 
els òrgans competents de l’Administració en matèria 
d’incompatibilitats decideixen sobre el caràcter com-
patible de l’activitat, segons sigui pública o privada, 
el temps de dedicació possible i els límits retributius 
establerts. Per la seva banda, el Consell Executiu in-
tervé directament per declarar l’existència d’un interès 
públic que justifiqui una segona activitat pública, i per 
decidir les excepcions qualificades al principi gene-
ral de dedicació absoluta que permeten a un alt càrrec 
pertànyer a més de dos consells d’administració, ex-
cepcionalitat que ha de respondre en tots els casos a un 
interès públic concretament delimitat i especialment 
justificat, sense que s’admetin declaracions genèriques 
i mancades de límits.

Referent al lliurament al Parlament d’un informe que 
compari tots els sous dels alts càrrecs del sector pú-
blic, s’adjunta l’informe sobre les retribucions dels alts 
càrrecs de les entitats del sector públic de Salut 2009-
2014.

En relació als apartats 3, 4 i 5 del punt f de la Mo-
ció, cal assenyalar que la disposició addicional vint-i-
unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
modificada per la Llei 3/2015, d’11 de març, preveu 
en el seu apartat 2.1 que el Govern ha de determinar 
per decret el règim retributiu del personal directiu dels 
ens, les entitats i els organismes del sector públic de 
la Generalitat, amb respecte a uns criteris que esta-
bleix la mateixa norma, basats en la realització d’una 
ordenació o classificació prèvia del personal directiu i 
de les entitats on aquest presti els seus serveis, la qual 
haurà de ser la base per a determinar posteriorment el 
corresponent règim retributiu.

La Llei regula així mateix els criteris per a determi-
nar l’estructura retributiva dels directius, bàsicament 
configurada per una assignació bàsica, un complement 
de càrrec i, si escau, una retribució variable en funció 
dels objectius assolits o els resultats fixats. També es-
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tableix que les retribucions íntegres anuals globals a 
percebre per part de personal directiu, inclosos tots els 
conceptes, llevat, si s’escau, de les retribucions varia-
bles, no poden ésser en cap cas superiors a les de con-
seller o les que es determinin anualment en les lleis de 
pressupostos. En tot cas, les retribucions variables no 
poden suposar més d’un 10% del global anual de les 
retribucions fixes.

Aquesta disposició addicional fa referència a una re-
gulació per part del Govern adreçada a tot el personal 
directiu del sector públic de l’Administració de la Ge-
neralitat. Tanmateix, en el seu apartat 7 preveu, excep-
cionalment, una regulació específica de les funcions 
directives de l’àmbit de la salut, a partir de la qual, i 
una vegada aprovat el decret corresponent pel Govern 
de la Generalitat, s’iniciarà el termini previst de tres 
mesos per a dur a terme l’adaptació dels contractes i 
vinculacions que s’oposin al règim del personal direc-
tiu regulat en la Llei.

És per això pel que és important fer referència al punt f  
3r de la Moció, en el qual s’insta el Govern a «Com-
plir i fer complir l’apartat 2.2 de la disposició addicio-
nal vint-i-unena de la Llei 2/2014 [...], tenint en compte 
que, pel que fa a les retribucions variables, cal respec-
tar les limitacions que estableixen els articles 27.1, 28 
i 29 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 –el qual 
preveia la percepció màxima d’un 25% de retribucions 
variables per part del personal directiu durant el 2014.

En aquest Punt f 3r el Parlament insta al Govern a do-
nar compliment del disposat per la referida disposició 
addicional–concretament, que les retribucions ínte-
gres fixes del personal directiu no poden ésser en cap 
cas superiors a les de conseller o les que es determinin 
anualment en les lleis de pressupostos. D’altra banda, 
també es demana la percepció d’un màxim del 25% de 
les retribucions variables, d’acord amb el previst als 
articles 27.1, 28 i 29 de la Llei 1/2014. Tanmateix, ai-
xò requereix de l’aprovació prèvia del decret que ha 
de regular de forma específica el règim retributiu del 
personal directiu de l’àmbit de la salut i de l’esgota-
ment previ del termini de tres mesos, necessari per a 
fer l’adaptació al nou règim d’aquells drets individuals 
que resultin afectats en sentit restrictiu, segons es pre-
veu a l’apartat 8.

D’altra banda, un segon motiu d’haver d’esperar a 
l’aprovació prèvia del decret que reguli de forma es-
pecífica el règim retributiu del personal directiu de les 
entitats de l’àmbit de la salut és la necessitat de coa-
daptar els seus efectes jurídics amb els propis del rè-
gim d’autonomia de gestió previst a l’article 68 i se-
güents de la Llei 7/2011, de 27 de juliol de mesures 
fiscals i financeres. El règim d’autonomia de gestió de 
que gaudeixen les entitats del sector públic de la salut 
pel que fa a l’abast de l’apartat d del punt 1 de l’article 
69 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fis-
cals i financeres, resta delimitat en «la capacitat per 

a establir les pròpies polítiques de recursos humans, 
sense que siguin aplicables al personal contractat per 
les entitats les normes sobre despeses de personal, les 
instruccions, les restriccions a la contractació, ni al-
tres mesures limitadores, destinades específicament al 
conjunt del sector públic de la Generalitat, sens perju-
dici de l’acompliment de la legislació bàsica».

En virtut d’aquesta disposició, les normes pressupos-
tàries de la Generalitat en matèria de despeses de per-
sonal no són d’aplicació a les entitats de salut. Con-
cretament i atenent el mandat contingut al punt f 3r 
de la Moció, abans referit, s’ha de tenir en compte que 
actualment les disposicions de la Llei 1/2014, de 27 de 
gener, de pressupostos de la Generalitat per al 2014 
no són d’aplicació a les esmentades entitats –i per tant 
tampoc al seu personal– en virtut del disposat a la seva 
disposició addicional quinzena, la qual, fent referència 
al règim d’aplicació de la llei pressupostària a les en-
titats del sector públic de la salut diu que «el personal 
de les entitats del sector públic de salut que gestionen 
serveis sanitaris per mitjà de concerts, convenis o con-
tractes amb la Generalitat, a què fa referència l’article 
68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals 
i financeres, resta exclòs de l’aplicació de les disposici-
ons sobre despeses de personal establertes pel títol III 
d’aquesta llei, llevat de les contingudes en els articles 
31 i 32 –referents a acció social i ajuts per al menjar– 
i sens perjudici de l’aplicació de la normativa bàsica 
estatal».

Per això, hores d’ara, no seria possible donar com-
pliment a les previsions del punt 2.2 de la DA21 per 
impedir-ho la mateixa norma pressupostària de refe-
rència.

Per últim, cal informar que des del Departament de 
Salut ja s’han pres les iniciatives necessàries per a en-
degar els tràmits adients conduents a l’aprovació d’un 
decret que desenvolupi les previsions de la disposició 
addicional vint-i-unena i estableixi un règim retribu-
tiu específic per al personal directiu de les entitats de 
l’àmbit de la salut. Així, el CatSalut, com a primer pas, 
ha constituït un grup de treball amb les associacions 
empresarials representatives de les entitats del sector 
públic sanitari i composat per professionals experts en 
l’àmbit que ha de ser objecte de regulació del decret, 
amb l’encàrrec d’obtenir informació actualitzada que 
permeti conèixer la realitat del marc retributiu del sec-
tor sanitari en el seu conjunt.

Pel que fa a la restricció de les retribucions en concep-
te de dietes que perceben els alts càrrecs de l’Admi-
nistració de la Generalitat, arrel de l’entrada en vigor 
de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals i 
administratives, ja és d’aplicació l’apartat 2.6 del seu 
article 63, pel que s’ha suspès tot pagament de drets 
d’assistència als consells de les entitats del sector pú-
blic de salut, mentre no hi hagi un acord de Govern es-
pecífic de desenvolupament de l’esmentada disposició, 
pel qual s’estableixi el seu règim d’aplicació.
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Finalment, pel que fa a la garantia dels recursos eco-
nòmics suficients per tal que tots els treballadors del 
sector de la salut de finançament públic cobrin la ca-
torzena paga o la part proporcional equivalent dedu-
ïda de llur salari, cal aclarir que en el pressupost del 
2015, el Govern ha aportat recursos perquè s’iniciï la 
recuperació de les retribucions del personal sanitari. 
Així mateix, el Departament de Salut va aprovar un 
increment de tarifes del 3,6%, efectiu des del mes de 
maig, amb la finalitat de facilitar la recuperació de les 
condicions laborals dels professionals sanitaris del 
Siscat. A més, a la disposició addicional Trenta-tre-
sena de la Llei de pressupostos per al 2015, s’estableix 
que el Govern, de manera activa i consensuada amb 
tots els agents implicats, ha d’impulsar mesures de 
sostenibilitat encaminades a obtenir nous recursos per 
al sistema sanitari públic, mitjançant guanys d’eficièn-
cia, sense que recaiguin principalment ni en els pro-
fessionals ni en els usuaris. Cada centre, però, manté 
la seva capacitat de gestió pel que fa a les condicions 
laborals ja que són les organitzacions empresarials i 
sindicals amb representació majoritària en el sector 
les que estan legitimades per a dur a terme les negoci-
acions oportunes.

Barcelona, 24 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 187/X, 
sobre la lluita contra la pobresa i les desi-
gualtats socials
Tram. 390-00187/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 121505 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 187/X, sobre la lluita contra la 
pobresa i les desigualtats socials (tram. 390-00187/10), 
us informo que el passat 6 de febrer d’enguany es va 
constituir la Comissió de seguiment dels acords adop-
tats en el ple específic sobre l’increment de la pobresa 
i les desigualtats socials. En aquesta primera reunió 
es va presentar l’estat del compliment de la Resolució 
577/X sobre l’increment de la pobresa i les desigual-
tats, que identifica 158 mesures de lluita contra la po-
bresa organitzades en 11 eixos.

El passat 26 de maig, a la Comissió de Benestar Social 
i Família, vaig exposar l’estat de compliment de les 
actuacions de la Resolució 577/X, havent passat d’un 
69% al mes de febrer a un 77%, en aquell moment, de 
les actuacions que estan finalitzades o tenen caràcter 
de continuïtat.

Vull posar de manifest que el Govern continua treba-
llant per donar resposta a les necessitats de les per-
sones de manera transversal i coordinada amb la im-
plicació de tots els agents implicats per tal d’assolir 
el màxim de les mesures recollides en la Resolució 
577/X.

Barcelona, 25 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 188/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats
Tram. 390-00188/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 121596 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Moció 188/X, sobre l’incre-
ment de la pobresa i les desigualtats, amb número de 
tramitació 390-00188/10, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració atès la diversitat de dades sol·licitades i 
l’afectació a diversos departaments de la Generalitat.

Barcelona, 30 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 121596).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 2 dies 
hàbils (del 30.07.2015 al 31.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
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missió corresponent, el qual finirà l’1.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.07.2015.

Control del compliment de la Moció 201/X, 
sobre la situació de la sanitat pública
Tram. 390-00201/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 121487 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 201/X, sobre la situació de la 
sanitat pública (tram. 390-00201/10), us informo del 
següent:

En primer lloc, cal posar de manifest que el Departa-
ment de Salut no ha endegat cap projecte amb l’objec-
tiu de crear un nou consorci per a gestionar els serveis 
sanitaris a les Terres de l’Ebre.

Pel que fa al concurs voluntari de trasllats de personal 
estatutari, sanitari i no sanitari, de l’Institut Català de 
la Salut (ICS), cal assenyalar que tots els processos de 
provisió que fa l’ICS respecten l’adequació del perso-
nal al lloc de treball d’acord amb la seva formació i 
les seves competències. El procés de mobilitat volun-
tària que ha finalitzat recentment no n’és una excepció. 
Els llocs de treball que requereixen un perfil professi-
onal específic, degut a l’experiència, formació o com-
petències necessàries, tan soIs s’han proveït a través 
d’aquest concurs si la persona aspirant tenia el perfil 
requerit. Així mateix, els professionals de l’ICS han 
tingut sempre a la seva disposició tota la informació 
relativa a les passes i condicions del procés de mobi-
litat voluntària, que s’ha dut a terme d’acord amb els 
agents socials i amb transparència, amb publicitat a la 
intranet de l’lCS, a més de la corresponent publicació 
al DOGC de la convocatòria i les adjudicacions.

També s’ha donat la informació necessària, i perso-
nalitzada en la majoria dels casos, a les persones que 
havien de finalitzar el seu nomenament com a conse-
qüència de la incorporació al lloc de treball de la per-
sona, amb nomenament fix, adjudicatària del mateix. 
Cal remarcar també que a les Juntes de personal de 
cada territori s’han explicat els criteris utilitzats. La 
selecció de professionals per a la cobertura de llocs 
de treball amb nomenaments temporals s’ha fet se-
guint al Pacte de selecció temporal existent a l’ICS, 
que s’emmarca en el respecte als principis constitucio-
nals d’igualtat, mèrit i capacitat, i en el previst a l’Esta-
tut Marc. Per tant, la recol·locació de les persones que 

han finalitzat el seu nomenament com a conseqüència 
del concurs de trasllat, o de qualsevol tipus de procés 
selectiu o de provisió de lIocs de treball en una em-
presa pública, resta condicionada al compliment d’a-
quest Pacte i dels principis esmentats. En tot cas, val a 
dir que, un mes després de la finalització del concurs 
de trasllat, el 84% de les persones afectades tenien un 
nou nomenament a l’ICS, ja que per la seva posició a 
la borsa de treball havia estat possible. La voluntat de 
l’ICS és que el 16% restant pugui tornar a incorpo-
rar-s’hi en la mesura que assoleixi una puntuació su-
ficient a la borsa de treball i tinguin la disponibilitat 
de treballar en els diferents centres de l’empresa on es 
produeixin lIocs vacants.

D’altra banda, quant a l’aliança estratègica entre l’Ins-
titut d’Assistència Sanitària i la Gerència Territorial 
Girona de l’ICS, s’adjunta un informe relatiu a aquesta 
matèria.

Així mateix, us informem que els dos càrrecs del 
Consell d’Administració de l’empresa pública Gestió 
i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS) assignats a la 
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla van cessar per 
Acord de Govern de data 28 d’abril de 2015.

Pel que fa a la informació relativa a les derivacions 
produïdes l’any 2014 per part del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), aquesta informació es mostra a 
l’annex. Pel que fa al temps d’espera mitjà per ca-
da intervenció i centre, es pot consultar al web del 
CatSalut, a l’enllaç http://catsalut.gencat.cat/web/.
content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_aten-
cio_salut/com_accedeix/llistes_espera/operacions_
quirurgiques/Dades_Centres_14GG_Desembre_2014.pdf.  
Amb vista als propers anys, el CatSalut reforçarà 
l’adequació de l’activitat quirúrgica dels centres a 
la demanda que s’origina en la seva àrea d’influèn-
cia, basant-la en l’equitat territorial, l’ajustament al 
nivell de complexitat i l’aprofitament dels recursos 
que aporten els centres del Siscat. Durant l’any 2015 
s’aniran formalitzant en les clàusules específiques 
de contractació els impactes resultants del retorn de 
l’activitat quirúrgica als centres origen de les deriva-
cions identificades l’any 2014, tant en els contractes 
d’aquests centres com en els que aleshores n’eren re-
ceptors.

En relació al recull de legislació vigent relativa a la 
prestació d’activitat privada en centres de titularitat 
pública o privada del Siscat, cal esmentar les següents 
normes:

– Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibili-
tats del personal al servei de les administracions pú-
bliques.

– Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

– Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat.

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/operacions_quirurgiques/Dades_Centres_14GG_Desembre_2014.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/operacions_quirurgiques/Dades_Centres_14GG_Desembre_2014.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/operacions_quirurgiques/Dades_Centres_14GG_Desembre_2014.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/operacions_quirurgiques/Dades_Centres_14GG_Desembre_2014.pdf
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– Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya.

– Llei 3/1991, de 10 de gener, sobre competència des-
lleial.

– Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la com-
petència.

– Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de 
la Salut.

– Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació 
i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut.

Cal posar de manifest que la necessitat, ja reflectida 
en el document de Bases per al Pacte Nacional de la 
Salut a Catalunya, de recollir de manera explícita en 
un sol document la normativa reguladora de la pro-
visió d’activitat privada des de centres del Siscat, els 
conceptes elementals, l’autorització necessària i les li-
mitacions generals va portar al CatSalut a aprovar la 
Instrucció interna 5/2015, que ha estat deixada sen-
se efecte per Resolució del director del CatSalut de 7 
de maig de 2015. L’únic objectiu de la instrucció va 
ser el de clarificar la legislació vigent fins ara. No es 
van fer consultes específiques a comitès de bioètica 
ni a col·legis professionals ni a organismes anàlegs, 
atès que no es creava cap normativa que alterés el mo-
del de prestació sanitària implantant a Catalunya des 
de les transferències en matèria de sanitat del 1981. 
Tot i així, quan es va presentar el projecte d’instrucció 
al Consell de Direcció del CatSalut, en el qual estan 
representades, entre altres, les corporacions profes-
sionals sanitàries de Catalunya i les associacions de 
consumidors, usuaris i malalts, es van presentar algu-
nes consideracions per part d’alguns membres (UGT, 
CCOO, UCH, etc.). Fruit d’aquestes aportacions, es va 
reorientar la perspectiva i l’estructura de la instrucció 
fins arribar a la versió que finalment es va aprovar pel 
mateix Consell de Direcció. Entre d’altres aspectes, es 
va incloure l’esment a les incompatibilitats dels pro-
fessionals.

Quant a la informació relativa a les condicions en què 
es duu a terme actualment la prestació d’activitat pri-
vada als centres sanitaris del Siscat, en data 14 i 15 de 
maig el CatSalut va enviar una petició d’informació a 
tots els centres de la xarxa Siscat. Un cop es disposi de 
la informació de la totalitat dels centres, es lliurarà al 
Parlament al més aviat possible.

En relació a l’informe sol·licitat a càrrec de la Secreta-
ria de Participació Social i Local, sobre la participació 
territorial en salut, es fa arribar adjunt.

Finalment, quant a l’informe detallat sobre les estruc-
tures de govern de totes les empreses públiques i con-
sorcis de l’àmbit sanitari i la relació que mantenen 
amb l’àmbit territorial del CatSalut i el Departament 
de Salut, s’adjunta el document «Òrgans col·legiats de 

govern de les entitats del sector públic del Departa-
ment de Salut. Gener 2015».

Barcelona, 14 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 202/X, 
sobre la gestió de la sanitat pública
Tram. 390-00202/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 121584 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió competent: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 202/X, sobre la gestió de la 
sanitat pública (tram. 390-00202/10), us informo del 
següent:

En relació a l’expedient informatiu obert a l’entitat 
Barnaclínic, s’adjunta l’informe de la Subdirecció Ge-
neral d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèuti-
ques, de 3 de juliol de 2015, sobre les presumptes ir-
regularitats en la utilització dels recursos públics de 
l’Hospital Clínic per a l’activitat privada a Barnaclínic.

Pel que fa a l’aturada de la licitació del projecte VISC+ 
fins que no s’hagi donat compliment a la Moció 150/X 
del Parlament de Catalunya sobre el projecte VISC+, 
cal assenyalar, d’una banda, que no s’ha realitzat cap 
conveni de cessió de dades a cap centre de recerca des 
que es va aprovar la Moció, ni tampoc s’ha licitat el 
projecte VISC+. De l’altra, en compliment d’aquesta 
Moció, des de l’AQuAS s’ha realitzat un procés per 
tal de propiciar una reflexió sobre els beneficis que la 
reutilització de les dades de salut pot aportar a la co-
munitat científica i a la ciutadania en general, així com 
els elements a tenir en compte per tal de garantir la 
privacitat i els drets de les persones. Per això, s’han 
organitzat diversos actes, públics i privats, on els as-
sistents han aportat el seu punt de vista sobre aquest ti-
pus d’iniciatives. En aquest sentit, el Consell Assessor 
de Recerca i Innovació en Salut (CARIS) –constituït 
pels directors de nombrosos centres de recerca i insti-
tucions– ha mostrat el seu posicionament favorable al 
projecte. A la vegada, la Junta de Govern del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona (COMB), escoltada 
l’opinió de la Comissió de Deontologia i analitzant el 
Projecte VISC+ en la seva formulació actual, conside-
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ra que el Projecte actual VISC+ és altament rellevant 
per al sistema sanitari català.

A més, el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) ha 
emès recentment el seu informe «Principis ètics i di-
rectrius per a la reutilització de la informació del siste-
ma de salut català en la recerca, la innovació i l’avalu-
ació», en què analitza els aspectes ètics i de privacitat 
del projecte VISC+. L’informe destaca que el projecte 
VISC+ és una oportunitat per a millorar la qualitat i la 
sostenibilitat del sistema públic de salut, que requereix 
la contribució anònima i solidària dels ciutadans. El 
CBC conclou que el respecte als principis ètics i la ga-
rantia de compliment dels aspectes relacionats amb la 
custòdia i seguretat de les dades, així com la transpa-
rència en la implantació del projecte, han d’esvair els 
dubtes que puguin tenir els ciutadans en relació amb 
aquest projecte.

Donant compliment a la moció, s’ha publicat la docu-
mentació que es demanava al web de l’AQuAS, es va 
realitzar la Jornada participativa amb els grups parla-
mentaris i properament es realitzarà la Jornada de por-
tes obertes a la ciutadania. Paral·lelament, donat que a 
través d’aquesta Jornada no serà possible arribar a tota 
la ciutadania (per qüestions d’espai i d’accessibilitat), 
des de fa uns mesos s’ha obert un espai de participació 
ciutadana a la web de l’AQuAS, en el que la ciutada-
nia pot enviar els seus missatges, comentaris i sugge-
riments sobre el projecte. A la vegada, s’ha penjat a 
la web de l’AQuAS un vídeo explicatiu sobre l’ús de 
les dades de salut i una infografia explicativa sobre els 
drets en relació amb les dades personals.

Finalment, i pel que fa a la Instrucció 5/2015, de 26 
de març, sobre el règim d’autorització per a la presta-
ció d’assistència privada en centres del sector públic, 
aquesta es va deixar sense efecte mitjançant la reso-
lució del director del CatSalut, de 7 de maig de 2015.

Barcelona, 28 de juliol de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe de política lingüística corresponent 
al 2014
Tram. 334-00127/10

Presentació
Conseller del Departament de Cultura

Reg. 121573 / Coneixement i tramesa 

a la Comissió de Cultura i Llengua: 

Presidència del Parlament, 30.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en nom 
del Govern de la Generalitat, us trameto l’Informe de 
política lingüística corresponent a l’any 2014.

Barcelona, 29 de juliol de 2015

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Document de síntesi de les aportacions del 
grup de treball de l’Acord nacional per a la 
cultura
Tram. 335-00013/10

Presentació
Conseller del Departament de Cultura

Reg. 121574 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 30.07.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau fer-vos arribar el document de síntesi de les 
aportacions realitzades pel grup de treball per l’Acord 
Nacional per a la Cultura, en compliment de l’encàr-
rec que recull l’Acord de Govern de 3 de desembre de 
2013.



3 d’agost de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 668

4.90.15. INFORMACIó 30

Aprofito aquesta avinentesa per saludar-vos atenta-
ment.

Barcelona, 29 de juliol de 2015

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació dels serveis de producció del 
senyal institucional de televisió del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 615-00015/10

Formalització del contracte

Anunci

pel qual es fa pública la formalització del contrac-
te dels serveis de producció del senyal institucional 
de televisió del Parlament de Catalunya (exp. 615-
00015/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte dels serveis 
de producció del senyal institucional de televisió del 
Parlament de Catalunya, es fa pública la formalització 
d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 615-00015/10.

Objecte: 

a) La prestació del servei de producció del senyal ins-
titucional de televisió de les sessions i altres actes pú-
blics del Parlament, i també les funcions necessàries 
per a garantir l’enregistrament, la distribució i l’arxi-
vament correctes d’aquests senyals.

b) La producció de vídeos institucionals amb l’objectiu 
d’apropar la institució als ciutadans.

Empresa adjudicatària: LAVINIA GLOBAL, SL.

Import del contracte: 

L’import màxim corresponent a la durada inicial de 
vint-i-quatre mesos del contracte és de 370.000 €, més 
77.700 € que corresponen al 21% d’IVA, que fan un 
pressupost total de 447.700 € amb l’IVA inclòs, que en 
funció de les necessitats del Parlament es pagarà pels 
preus unitaris següents: 

Preu hora de l’equip de producció televi-
siva del Ple 127,50 €

Preu hora de l’equip de producció televisiva 
d’altres òrgans parlamentaris, actes institu-
cionals i rodes de premsa 35,50 €

Preu hora per producció tècnica 18,50 €

Preu hora per persona per a la producció 
de vídeos 18,50 €

Data de formalització: 31 de juliol de 2015.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Contractació del subministrament de cent 
quaranta ordinadors portàtils a títol d’arren-
dament amb opció de compra per a les ofici-
nes mòbils dels diputats de l’onzena legisla-
tura del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00008/10

Formalització del contracte

Anunci

pel qual es fa pública la formalització d’un contracte 
(exp. 620-00008/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte del submi-
nistrament de cent quaranta ordinadors portàtils a títol 
d’arrendament amb opció de compra per a les oficines 
mòbils dels diputats de l’onzena legislatura del Parla-
ment de Catalunya, es fa pública la formalització d’a-
quest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 620-00008/10.

Objecte: el subministrament de cent quaranta ordina-
dors portàtils a títol d’arrendament amb opció de com-
pra per a les oficines mòbils dels diputats de l’onzena 
legislatura del Parlament de Catalunya.

Empresa adjudicatària: ABAST SYSTEMS, SA.

Import del contracte: 259.310,80 € (21% d’IVA no in-
clòs).

Data de formalització del contracte: 31 de juliol de 
2015.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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Situació lingüística


El 35,7 % de la població adulta 
de Catalunya és nascuda fora:  
el 17,2 % a l’estranger i el 18,5 % 
a la resta de l’Estat.


El 55,3 % de la població adulta  
té tots dos progenitors nascuts 
fora de Catalunya.


El 94,3 % de la població de  
15 anys i més entén el català  
i el 80,4 % el sap parlar: el 65,6 % 
el sap parlar perfectament  
o força bé.


El 82,4 % de la població de  
15 anys i més sap llegir en català 
i el 60,4 % el sap escriure.


El 48 % de la població té un 
nivell alt de català en totes les 
habilitats lingüístiques.


662.300 persones tenen llengües 
inicials diferents del català  
i el castellà.


Gairebé el 68 % del personal 
d’atenció al públic, comercials  
i encarregats sap parlar i 
escriure català.


El 85,5 % dels directius i 
professionals sap parlar  
i escriure català. Entre els 
administratius i tècnics, aquests 
coneixements se situen  
al 80,4 %.


750.000 persones adopten  
el català tot i que tenen altres 
orígens lingüístics.


El 60,2 % dels nascuts a 
Catalunya amb un dels dos 
progenitors també nadiu usa  
el català amb els fills.


El 27,5 % dels nascuts a 
Catalunya amb els dos 
progenitors nascuts fora usa  
el català amb els fills.


El 80 % de la població de  
la Val d’Aran entén l’occità 
aranès.        


{


{Aprenentatge


La població escolaritzada  
el curs 2013-14 és d’1.295.196 
alumnes. El 12,7 % són 
estrangers: 164.877 alumnes.


Els plans educatius d’entorn, 
que reforcen l’ús del català,  
han arribat a 333.239 alumnes.


Un 75 % de l’alumnat de 
secundària té un nivell alt  
o mitjà-alt de català i castellà.


El 96,3 % de l’alumnat de 
batxillerat usa el català en les 
proves d’accés a la universitat.


Als estudis de grau la mitjana 
d’ús del català és del 76,5 %.  
Als màsters és del 56,8 %.


A les universitats catalanes, 
s’han format 1.815 parelles 
d’intercanvi lingüístic i 5.533 
estudiants han participat en 
activitats d’acollida lingüística  
i cultural.


750.000 persones adultes tenen 
interès per aprendre català.


El Consorci per a la 
Normalització Lingüística ha 
organitzat 3.229 cursos amb 
67.465 inscrits a 155 localitats.


El  61 % de les persones inscrites 
als nivells inicials i bàsics 
del CPNL són nascudes a 
l’estranger: 32.309 alumnes.


S’han inscrit 42.368 nous 
alumnes al Parla.cat, que ja té 
un total de 183.325 inscripcions.


Aula mestra ofereix més de 
3.000 activitats al professorat 
d’adults per crear cursos  
de català.


1.064 inscrits als cursos  
de català a la formació 
ocupacional i 1.465 al sector  
de la restauració.


14.231 persones adultes han 
obtingut certificats de català 
l’any 2014.


5.848 estudiants d’universitats 
estrangeres han cursat estudis 
de llengua, literatura i cultura 
catalanes.


182 professors d’arreu del món 
han participat en programes  
de formació.


147 cursos de català han estat 
organitzats per la Generalitat 
i les comunitats catalanes a 
l’exterior.


7 centres d’ensenyament 
ofereixen educació bilingüe  
en llengua de signes catalana  
i català.


108 persones han seguit cursos 
d’aranès per a adults i 1.591 
alumnes s'han donat d'alta  
al curs d’aranès en línia.







Marc legal


Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, dels serveis d’acollida 
de les persones immigrades  
i retornades a Catalunya: fixa 
serveis per assolir competències 
en català.


Decret 180/2014, de 30 de 
desembre, sobre el certificat 
de coneixements de llenguatge 
jurídic.


Llei 13/2014, de 30 d’octubre, 
d’accessibilitat: preveu la 
llengua de signes catalana.


Decret 12/2014, de 21 de gener, 
pel qual s’atorga a l’Institut 
d’Estudis Aranesi el caràcter  
d’acadèmia i autoritat 
lingüística de l’occità aranès  
a Catalunya.


Foment de l’ús


El Cens d’entitats de foment  
de la llengua catalana ha crescut 
un 18,33 %, en passar de 120  
a 142 entitats.


Més de 90.000 parelles 
lingüístiques al programa 
Voluntariat per la llengua  
en 11 anys.


4.687 establiments i entitats 
han col·laborat amb el 
Voluntariat per la llengua.


El consum de diaris en català  
ha crescut un 6,8 %: del 35,3 %  
al 2013 al 42,1 % al 2014.


Acords per subtitular 148 
pel·lícules i 17 sèries al CANAL + 
i 40 pel·lícules subtitulades  
en català als Cinemes Texas.


El 2014 assoleix el percentatge 
més alt de consum de música  
en català: el 13,3 %.


S’han atorgat ajuts a 104 
projectes d’entitats i empreses 
per al foment de l’ús del català. 


Conveni amb PIMEC per 
al projecte “CATEMPRÈN”, 
de suport a la comunicació 
empresarial en català. 


La campanya “Oberts al català”, 
de la Confederació de Comerç 
de Catalunya amb el suport  
del Departament de Cultura,  
ha arribat a 109 establiments 
l’any 2014.


Més de 5.000 acords del CPNL 
amb empreses per fomentar  
l’ús del català.


Convenis amb els 5 consells de 
col·legis professionals del dret 
i la justícia per al foment del 
català.


1.442 professionals del dret  
i la justícia als cursos de català.


171 normes estatals traduïdes  
i consolidades en català al Portal 
Jurídic de Catalunya  i 10.535 
pàgines del BOE traduïdes al 
català.


12.242.424 cerques a l’Optimot, 
servei de consultes en línia.


Més de 80 diccionaris en línia 
disponibles al TERMCAT.


96 organismes i 14 llengües 
presents a la Cimera de 
Terminologia.


1.401 persones i 2.339 
habilitacions al Registre de 
traductors i intèrprets jurats.


Més de 825.000 persones  
han visitat l’exposició “Català, 
llengua d’Europa” a 43 
localitats.


Les pàgines web de política 
lingüística han assolit més  
de 7,5 milions de visites.


La 7a Mòstra de Cinèma Occitan 
s’ha exhibit a 31 localitats.


208.077 peticions de traducció 
automàtica a l’occità aranès 
ateses. 


Atorgament de l’autoritat 
lingüística acadèmica a 
l’Institut d’Estudis Aranesi.


{
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5   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


El disseny de polítiques lingüístiques requereix partir de dades actualitzades sobre la situació lin-
güística de la societat. A Catalunya, hi ha diverses fonts estadístiques que ens donen informació 


sobre els coneixements lingüístics dels ciutadans i sobre els usos que en fa la població en diversos 
àmbits. Entre les fonts de dades sociolingüístiques, l’estudi de més abast és l’Enquesta d'usos lin-
güístics de la població, que duen a terme cada cinc anys des del 2003 el Departament de Cultura, per 
mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).


L’informe de Política lingüística del 2013 ja va presentar els principals resultats d’aquesta en-
questa. Enguany s’ha realitzat una anàlisi en profunditat i aquest informe del 2014 en destaca els 
factors clau. 


En aquests darrers quaranta anys, la població que entén el català ha augmentat 15 punts per-
centuals, tot i l’augment d’un milió i mig d’habitants nascuts a l’estranger.


Al 2014 també s’ha fet l’anàlisi de les dades lingüístiques del Cens de població 2011, que es du a 
terme cada deu anys. El gràfic sobre coneixement de català de la pàgina 8 mostra les dades lingüís-
tiques de la població de 2 anys i més dels anys 1981, 1991, 2001 i 2011. 


La situació lingüística
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Els coneixements 
lingüístics  
de la població


La població de Catalunya
La població total de Catalunya l’any 2014 és de 7.518.903 habitants. D’aquests, 4.835.032 (64,3 %) són 
nascuts a Catalunya, 1.393.243 (18,8 %) són nascuts a la resta de l’Estat i 1.290.628 (17,2 %) han nascut 
a l’estranger. Els nascuts a l’estranger han passat de l’1,5 % el 1981 al 17,2 % el 2014.


Població estrangera* per països,  2014


Font: Idescat.


 població % respecte 
 del país del total
   de la població
  estrangera


Marroc 226.818 20,8 %


Romania 98.239 9,0 %


Xina 49.773 4,6 %


Itàlia 48.857 4,5 %


Pakistan 44.449 4,1 %


Bolívia 42.039 3,9 %


Equador 41.834 3,8 %


Colòmbia 31.671 2,9 %


França 32.071 2,9 %


Perú 24.269 2,2 %


 República 
Dominicana 21.675 2,0 %


Argentina 20.955 1,9 %


Senegal 20.280 1,9 %


Hondures 20.223 1,9 %


Regne Unit 19.296 1,8 %


Alemanya 20.119 1,8 %


Índia 19.268 1,8 %


Rússia 19.967 1,8 %


Brasil 17.600 1,6 %


Ucraïna 17.786 1,6 %


Gàmbia 15.835 1,5 %


Altres països 236.190 21,7 %


TOTAL 1.089.214 100,0 %


*Població amb nacionalitat estrangera.


La població de parla hispana a Catalunya és de 267.354 persones i representa el 24,5 % del total 
de la població amb nacionalitat estrangera.


Font: Idescat. Padró continu.
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1,5 % 1,7 % 1,7 % 2,8 % 9,3 % 16,4 % 17,2 %17,5 %


34,4 % 32,3 % 30,8 % 28,8 %
24,7 %


20,9 % 18,5 %18,8 %







7   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


Origen familiar de la població 
El lloc de naixement és una variable molt rellevant de l’ús i del nivell de coneixement de la llengua, 
però també ho és l’origen familiar, que determina en gran mesura la llengua inicial. Les successives 
onades de migració, a la base del creixement demogràfic català, determinen que una majoria de 
catalans tinguin els orígens familiars fora de Catalunya.


A l’entorn del 29 % de la població de 15 anys i més té ambdós pares nascuts a Catalunya, mentre 
que el 14 % té un dels dos progenitors nascut a Catalunya i l’altre a la resta de l’Estat. En el conjunt 
de la població de més de 15 anys, el 38 % té els pares nascuts a la resta de l’Estat, mentre que el 17 % 
de residents té els pares nascuts a l’estranger. Finalment només el 2 % dels residents de més de 15 
anys són fills d’una parella formada per un nadiu de l’estranger i l’altre de la resta d’Espanya o bé de 
Catalunya.


El 55,3 %  
de la població adulta  


té tots dos progenitors 
nascuts fora  
de Catalunya


{ }Població de 15 anys 
i més segons lloc 
de naixement dels 
pares. 2013 


50 %
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0 %


tots dos  
a catalunya


un dels 
progenitors  
a catalunya  
i l'altre a la 


resta d'espanya


tots dos a la 
resta d'espanya


un progenitor 
a l'estranger 


i l'altre a 
catalunya o a la 
resta d'espanya


tots dos  
a l'estranger


28,6 %


38,2 %


17,1 %
13,9 %


2,2 %


Font: EULP 2013. Població de 15 anys i més. Idescat.
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Distribució de la població per edat, sexe i lloc de naixement 
En la població nascuda a l’estranger hi ha majoria d’homes mentre que la població nascuda a la resta 
d’Espanya presenta un fort desequilibri a favor de les dones. 


La pràctica totalitat de la població infantil és nascuda a Catalunya, però el percentatge d’autòc-
tons disminueix amb l’edat, i en el grup de 65 anys i més representa menys del 50 % de la població, 
amb un mínim en les edats de 70-74 anys. En canvi, la presència de naturals de la resta d’Espanya és 
molt baixa en les edats infantils i joves. En la població a partir dels 60 anys, el nombre de residents 
nascuts a la resta d’Espanya supera lleugerament al dels residents nascuts a Catalunya. La població 
estrangera té una forta presència en la franja de 15 a 49 anys (el 28,3 %) i, especialment, en el grup de 
24 a 34 anys (1 de cada 3 habitants).


La població  
estrangera representa 


un de cada 
tres habitants 


en el grup  
de 24 a 34 anys


{ }


400.000300.000200.000100.000


Població segons  
lloc de naixement, 
sexe i edat. 2014
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De 80 a 84 anys


De 75 a 79 anys


De 70 a 74 anys


De 65 a 69 anys


De 60 a 64 anys
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Els coneixements de català 1981-2011
A Catalunya, segons dades dels Cens lingüístic 2011 per al conjunt de la població, els coneixements 
de català són: l’entén (95,2 %), el sap llegir (79,1 %), el sap parlar (73,2 %) i el sap escriure (55,8 %).


En conjunt, la comprensió lectora, i sobretot la capacitat d’escriure, han anat augmentant de 
forma important durant aquests anys, tant en percentatges com en valors absoluts. El motiu més 
rellevant n’és el sistema d’ensenyament, denominat de conjunció, que té el català com a llengua 
vehicular principal. Aquest creixement del coneixement s’ha produït tot i la gran immigració inter-
nacional que ha tingut lloc la primera dècada del segle xxi. 


La capacitat de parlar, que és una habilitat clau en tant que obre la porta al manteniment i a 
l’extensió de l’ús oral, ha evolucionat d’una manera diferent. Hi ha un creixement clar entre el 1986 
i el 2011, però no un avenç percentual continuat progressiu al llarg del temps, sinó que arriba a un 
percentatge màxim el 2007 i després ha disminuït lleument.


L’entén


El sap parlar


El sap llegir


El sap escriure


Fonts: elaboració DGPL, a partir d’Idescat (1986 a 2011).  


100 %


90 %


80 %


70 %


60 %


50 %


40 %
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Coneixement  
de català.  
Població de  
2 anys i més.  
1981- 2011


1981 1986 1991 1996 2001 2007 2011


79,8 %


90,3 %


64,0 %


60,5 %


68,3 %


67,6 %


39,9 %


31,5 %


75,3 %


72,4 %


45,8 %


74,5 %


74,3 %


49,8 %


75,6 %
79,1 %


73,0 %


56,3 %


73,2 %


55,8 %


93,8 % 95,0 % 94,5 % 93,8 % 95,2 %







Coneixements de català a onze grans municipis
Les dades relatives als grans municipis corroboren la tendència general al creixement del coneixe-
ment fins al 2001, seguit d’un lleu decreixement a partir d’aquesta data en la major part de les ciutats 
estudiades, amb tres notables excepcions, Sabadell, Terrassa i Mataró. En el cas de les dues primeres 
no sols no hi ha davallada, sinó que el creixement del percentatge de saber parlar català es manté 
ininterrompudament des del 1986 al 2011, amb un augment del 2001 al 2011. El motiu sembla estar 
en les diferents intensitats de les dues grans immigracions dels últims 60 anys. En aquest cas, Saba-
dell i Terrassa són les dues ciutats estudiades amb menys percentatge d’arribada d’estrangers en els 
últims lustres. Atès que el factor que explica el retrocés del percentatge de coneixement del català 
parlat durant els últims lustres és la immigració internacional del segle xxi, la seva menor proporció 
en aquest cas ha permès invertir la tendència.


 1986 1991 1996 2001 2011 


Capacitat de parlar català per municipis. Població de 2 anys i mès. 1986-2011
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de llobregat


badalona sabadell terrassa mataró tarragona barcelona reus lleida girona


Font: Cens lingüístic.


A Sabadell,  
Terrassa i Mataró el 


percentatge de població 


que sap parlar català 
ha crescut 


ininterrompudament  
des del 1986
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Coneixements de català de la població adulta
A Catalunya la majoria de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, llegir i escriu-
re el català, en les proporcions següents: entendre (94,3 %), saber parlar (80,4 %), llegir (82,4 %) i 
escriure (60,4 %).


La població de persones que sap parlar el català ha augmentat més de 9 punts percentuals des 
del 1986 i el nombre de persones que el sap escriure gairebé s’ha doblat (24 punts percentuals).


Coneixement  
de català.  
Població de  
15 anys i més.  
2003-2013


2003 2008 2013


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Coneixements de català per nivells
La gran majoria (94,3 %) de la població de 15 i més anys diu que entén el català, mentre que si es 
mesura per nivells els que l’entenen perfectament o força bé es redueix al 80,7 %.


El 80,4 % diu que sí que el sap parlar, mentre que un 65,6 % el parla perfectament o força bé. El 
82,4 % el sap llegir, però només el 69,7 % el llegeix perfectament o força bé.


En darrer lloc, el 60,4 % dels catalans de 15 anys o més afirma que sap escriure el català, mentre 
que un 48,7 % el sap escriure perfectament o força bé. Tot indica que hi ha sectors molt importants 
de la població adulta que no tenen les capacitats lingüístiques en català plenament assolides.


El 65,6 % de la 
població adulta sap parlar 


perfectament o força bé  
el català


Sí


No
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0 %


Coneixements de 
català per nivells. 
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4,8 % 17,5 % 15,2 % 32,1 %
3,6 %


5,9 %
4,4 %


7 %


10,4 %


11,0 %
10,6 %


12,2 %


17,1 %


16,9 %
17,2 %


19,2 %


64,1 %


48,7 % 52,5 %


29,5 %


5,7 % 19,6 % 17,6 % 39,6 %


94,3 %


80,4 % 82,4 %


60,4 %
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Gens ni mica
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Poc


Perfectament


l'entén


sí/no nivell


el sap parlar


sí/no nivell


el sap llegir


sí/no nivell


el sap escriure


sí/no nivell


Font: EULP 2013. Població de 15 anys i més.
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Població segons coneixements de català
A Catalunya el 48,1 % de la població té un nivell alt de català en totes les habilitats (2.963.000 perso-
nes); el 17,5 % el parlen sense dificultats, però tenen un nivell baix de lectura i escriptura (1.080.000); 
el 7,8 % (483.000) el poden entendre i llegir-lo però tenen mancances en parlar-lo i escriure’l. 


Un de cada quatre ciutadans de 15 anys i més (26,6 %) té mancances (1.634.000) ja que no té 
coneixements o els coneixements de català són molt baixos, o té un nivell baix en totes les habilitats 
(10,5 %), entén i llegeix el català una mica però no el parla ni l’escriu (5 %) o no l’entén gens o només 
una mica (11,1 %). En la banda baixa de coneixements continua havent-hi molta població malgrat 
les incorporacions de noves generacions més ben formades i la progressiva pèrdua de les menys 
formades en llengua catalana.


Tipologia de 
coneixements  
de català. 
2008-2013


2013


2008
50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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El 48 % de la població 
(2.963.000) té un nivell alt 


de català en totes  
les habilitats


{ }







Perfils professionals i coneixements de català i de castellà 
En la divisió dels perfils professionals distingim quatre grups. Pel que fa als treballadors manuals, hi 
predominen els nascuts fora de Catalunya. Excepte en castellà, les seves competències lingüístiques 
són reduïdes. Poc més del 46 % indiquen tenir totes les competències en català. El grup es caracte-
ritza per un nivell educatiu baix, una menor presència de dones, una major proporció de població 
immigrada i un ús baix de català com a llengua habitual. 


En el cas del personal d’atenció al públic, comercials i encarregats, es tracta d’un grup prin-
cipalment femení amb taxes d’estudis universitaris inferiors a la mitjana. Tot i que aquest perfil 
generalment no ha de produir textos escrits complexos, les competències en català continuen sent 
limitades (67,9 % entenen, parlen i escriuen català). És en aquest grup on es produeix un major interès 
a aprendre o millorar els coneixements de llengua catalana. 


Entre els administratius i tècnics o escriptors pautats trobem canvis notables respecte als grups 
anteriors. Més del 80 % tenen totes les competències en català. És un grup on s’observen les taxes 
més baixes de presència de població estrangera i nascuda a la resta de l’Estat, molt majoritàriament 
format per professionals amb estudis universitaris. La presència de dones ha superat la dels homes. 


Gairebé el 68 %  
del personal d’atenció  
al públic, comercials  


i encarregats sap  
parlar  


i escriure  
català


{
}
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de català i castellà 
segons professió. 
2008-2013


treballadors 
manuals


atenció al públic, 
comercials  


i encarregats


administratius  
i tècnics


directius,  
professionals  


i científics


total
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Interès a aprendre català
El 17,6 % de la població catalana ha fet un curs no reglat de català durant la seva vida. Això representa 
un total d’una mica més d’1.100.00 persones. 


Es poden distingir quatre perfils de més a menys interès o vinculació amb l’aprenentatge de 
català per a adults: a) aprenents que ja han fet algun curs i volen continuar fent cursos (una mica 
més de 700.000 persones); b) aprenents que no en volen continuar fent (300.000 persones, aproxi-
madament); c) persones que no han fet cap curs i en voldrien fer algun (més d’1.800.000 persones), 
i d) persones que ni n’han fet ni en volen fer cap (una mica més de 2.860.000 persones). 


Pel que fa al perfil, el col·lectiu que genera més expectatives és el dels nats a l’estranger. És el 
grup en el qual el nombre de persones que vol fer cursos, independentment que n’hagin fet algun 
o encara no, és més alt. En total són gairebé 750.000 persones, uns 275.000 que ja han fet un curs i 
voldrien continuar estudiant català, i 475.000, aproximadament que no n’han fet cap, però que tenen 
interès per aprendre aquesta llengua.
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No han fet cap curs  
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Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Població que sap parlar cada llengua 
El percentatge de població adulta que informa que sap parlar castellà es manté estable i se situa 
gairebé en el 100 %. 


Pel que fa al català, el percentatge ha crescut més de 2 punts percentuals en el quinquenni 2008-
2013 i assoleix el seu màxim amb un 80,4 % de la població de 15 anys i més.


En el mateix període el coneixement de l’anglès ha crescut 4,6 punts percentuals, mentre que 
el francès s’ha reduït en 0,3 punts. La mitjana de població que informa que sap parlar altres llengües 
també ha crescut més de 4 punts. 


El 80,4 % de la població  
de 15 anys i més  


sap parlar 
català


{ }


Català Castellà Anglès Francès


2008  2013 2008  2013 2008  2013 2008  2013


Població que sap parlar cada llengua. 2008 i 2013


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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A Catalunya 662.300 persones tenen llengües inicials diferents del català i del castellà com a 
llengua inicial, amb la distribució següent: l’àrab, amb 151.700 persones; el romanès (56.100), l’ama-
zic (41.800), el francès (38.800), el gallec (33.200), el rus (31.900), l’italià (29.200), el portuguès (26.500) 
i l’anglès (26.500).
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Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Romanès Amazic Francès Gallec Rus Italià Anglès Portuguès Aranès Altres 
combinacions


Àrab Altres 
llengües
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193,5
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De la llengua inicial a la llengua d’identificació
Una de les característiques del català com a llengua d’identificació és la capacitat d’atracció lingüísti-
ca, és a dir, persones que el consideren com el seu idioma encara que no sigui la seva llengua primera 
o inicial. Ho corroboren les 750.000 persones (un 12,1 % de la població major de 15 anys) que decla-
ren adscriure’s al català malgrat que tenen altres orígens lingüístics, principalment el castellà. En el 
cas dels parlants d’altres llengües és el castellà el que té més poder d’atracció.


Els grups lingüístics més importants són: persones que mantenen el castellà (44,9 %; 2.772.000 
persones) i els que mantenen el català (29,2 %; 1.803.000).


Usos lingüístics 
de la població 750.000 persones 


(un 12,1 % de la població 
major de 15 anys) adopten 


el català malgrat que 
tenen altres orígens 


lingüístics


50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %


De llengua 
inicial a llengua 
d'identificació.  
2013


Mantenen el castellà


Mantenen el català


Adopten el català 
(sol o compartit)


Mantenen altres llengües


Adopten el castellà des del català 
(sol o compartit)


Adopten el castellà des d'altres 
llengües (sol o compartit)


Mantenen el català i el castellà


Adopten altres llengües 
(soles o compartides)


Altres situacions


44,9 %


29,2 %


12,1 %


7,9 %


2,4 %


2,0 %


1,0 %


0,3 %


0,2 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


{ }







La transmissió lingüística intergeneracional
El gràfic mostra l’ús del català amb els progenitors i amb els fills corresponent a cada una de les ca-
tegories de la variable origen geogràfic familiar. Es tracta de cinc categories que, d’esquerra a dreta, 
inclouen des de la població més arrelada en el territori a la que ho està menys. La categoria que conté 
la població més arrelada està integrada per persones nascudes, tant elles com els dos progenitors, 
als territoris de llengua catalana. Les persones menys arrelades estan incloses en les dues categories 
de la dreta, constituïdes per nascuts fora de l’àrea del català. S’observa el gran impacte de les immi-
gracions dels últims seixanta anys en els usos familiars del català; només els més arrelats al territori 
l’empren de manera molt majoritària amb els progenitors i amb els fills. 


Els dos grups que avancen més en la transmissió corresponen als nascuts als territoris de llen-
gua catalana fills de nascuts fora d’aquesta àrea. Això indica que la capacitat d’atracció del català 
continua essent notable, ja que una part considerable dels fills dels arribats de fora ha adoptat el 
català com a llengua familiar i de projecció de futur, triant-la en l’ús amb els fills.


Ús del català  
amb els progenitors  
i amb els fills segons 
origen familiar. 
2013


subjecte  
i tots dos 


progenitors 
nascuts en 


territoris de 
parla catalana
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i un dels 


progenitors 
nascuts en 


territoris de 
parla catalana


subjecte nascut 
en territoris de 
parla catalana 


i tots dos 
progenitors 


fora


subjecte  
nascut  


a la resta  
de l'estat


subjecte  
nascut a 


l'estranger


Ús del català amb 
els progenitors


Ús del català amb 
els fills


90 %


80 %


70 %


60 %


50 %


40 %


30 %


20 %


10 %


0 %


84,6 %


60,2 %


27,5 %


5,6 %
8,1 %


79,2 %


23,2 %


2,2 % 1,2 %1,5 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


El 27,5 % dels nadius 
amb tots dos progenitors 
nascuts fora usa el català 


amb els fills
{ }


{ }El 60,2 % dels nadius  
i amb un progenitor 


també nadiu usa el català 
amb els fills
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Manteniment i adopció lingüística en la transmissió intergeneracional 
Les categories del tipus mantenen es refereixen als que parlen la mateixa llengua amb els progenitors 
i amb els fills; els que no canvien en la transmissió. Els que canvien s’inclouen en les categories del 
tipus adopten, que es refereix als que parlen amb els fills de manera diferent que amb els progenitors. 
La categoria altres casos és un calaix de sastre amb submostres massa reduïdes perquè siguin opera-
tives per a l’anàlisi.


La majoria de la població (76,2 %) no canvia en la transmissió intergeneracional, sinó que parla la 
mateixa llengua amb els progenitors i amb els fills. Entre els que canvien, el grup més nombrós adopta 
el català, l’11,9 %; un 6,6 % adopta el català i el castellà amb els fills; mentre que un grup més reduït, el 
3,8 %, adopta el castellà. Els adoptants de català correspon a una població d’unes 470.000 persones.


L’11,9 % dels individus  
adopten el català amb els fills, tot i que 


parlen altres llengües amb els progenitors.


També hi ha un 6,6 % que adopten  
el català i el castellà amb els fills


Comportaments  
en la transmissió 
lingüística 
intergeneracional. 
2013


Altres casos 
1,5 %


Adopten el 
castellà 3,8 %


Adopten  
el català i el 
castellà 6,6 %


Adopten el 
català 11,9 %


Mantenen altres llengües 
o combinacions 7,2 %


Mantenen  
el català 25,6 %


Mantenen  
el castellà  
43,4 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


{ }







21   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


Els usos lingüístics 
A Catalunya hi ha dues llengües d’ús habitual: un 36,3 % de la població declara usar el català i un 
50,7 % el castellà, mentre que un 6,8 % diu usar totes dues llengües de manera habitual. Un 6 % declara 
usar altres llengües o altres combinacions. 


Aquesta distinció de dos grans grups es matisa si en comptes d’emprar la llengua habitual ens gui-
em pel percentatge d’ús de cada llengua que declara cada persona. Els enquestats es distribueixen se-
gons el seu ús parlat del català i del castellà en franges de 10 %, a més de dues franges extremes dels qui 
parlen cada llengua ja sigui el 100 %, ja sigui el 0 %. Les dades mostren que a Catalunya no hi ha dos grups 
d’usos diferenciats, sinó més aviat un contínuum entre el 0 % i el 100 %. Una quarta part de la població 
diu que no parla mai el català, i un 12% diu que el parla entre l’1% i el 10 %. El 62,6 % de la població fa un 
ús del català divers que va des de l’11 % fins al 100 %. Els usuaris exclusius del català són un 6,3 % de la 
població. Quant a l’ús del castellà, presenta un panorama lleugerament diferent: en un extrem del contí-
nuum hi hauria un 19,4 % de la població que diu parlar només el castellà, seguit d’un petit mar d’onades 
formades pels parlants de castellà en proporcions diferents, fins arribar a un 6,8 % que no el parla mai. 


30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %


Grups 
sociolingüístics. 
2013


100 %


Del 91 % a 99 %


Del 81 % al 90 %


Del 71 % a 80 %
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3,2 %


0,5 %
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5,6 %


5,8 %


12,0 %


6,8 %
25,4 %


0,5 %


5,0 %


7,0 %


8,5 %


14,5 %


9,0 %


4,3 %


6,7 %


6,2 %


5,3 %


4,7 %


11,1 %


19,4 %


Català


Castellà


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


No hi ha dos grups  
d'usos lingüístics 


diferenciats.  


El 62,6 %  
de la població fa 


un ús del català divers  
que aniria des de  


l'11 % fins al 100 %


{
}
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Usos lingüístics en àmbits de consum i serveis 
A Catalunya no hi ha una situació diglòssica, és a dir, que les llengües no es trien en funció de l’àmbit, ans 
al contrari, sembla que a tots els àmbits s’hi parla el català i el castellà, per bé que en proporcions diferents. 


Els qui parlen només o més el català són predominants en les relacions amb l’Administració de 
la Generalitat i local, i en les relacions amb companys d’estudi. A l’altre extrem, els qui usen només o 
més el castellà són clarament majoritaris en les notes personals, en les relacions amb l’Administració 
de l’Estat radicada a Catalunya, als grans establiments, amb els veïns i a la llar actual. 
Es dóna la circumstància que alguns dels àmbits que semblen menys favorables al català quan se 
sumen les categories de només i més passen a estar més ben ubicats quan es comparen els resultats 
de només català exclusivament perquè hi ha àmbits molt decantats cap a una llengua única i d’altres 
que afavoreixen l’ús de dues llengües, en proporcions diferents.


Més català 
que castellà 


Només català 


Només castellà 


Més castellà 
que català 


Igual català  
que castellà


Més altres llengües 
que català o castellà


Altres  
combinacions 


Només altre llengües


Usos lingüístics  
en àmbits de consum  
i serveis. 2013
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Usos lingüístics interpersonals
En termes generals, els àmbits en què s’interactua amb pocs interlocutors, com les notes o la llar, són 
més favorables a l’ús d’una sola llengua que no pas els que tenen molt interlocutors, com amics, veïns, 
clients o companys de feina. Vist des d’aquesta perspectiva, els àmbits més favorables a l’ús del català no 
són pas els més formals o privats, sinó aquells en què es compleix una o dues de les condicions següents: 


a)  El parlant té garantia que tots els interlocutors sabran aquesta llengua, com les administraci-
ons locals o de la Generalitat o els companys d’estudis (una població que majoritàriament domina les 
dues llengües). 


b)  El parlant té interès a adaptar-se als interlocutors com ara amb clients. En aquest sentit, és 
significatiu que el percentatge d’enquestats que tracten amb clients i usuaris i declaren parlar només 
el castellà no arriben ni a una quarta part.


En altres paraules, els qui saben català el parlen allà on poden parlar-lo perquè els interlocutors 
també el saben.
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Perfils demolingüístics en termes territorials
A la Catalunya metropolitana, que comprèn la ciutat de Barcelona, la resta de l’àmbit metropolità 
de Barcelona, el Penedès i el Camp de Tarragona, hi ha un predomini clar de la llengua castellana, 
tant pel que fa a la llengua inicial com als usos lingüístics de la població. Atès que és on viu més 
població, en termes globals el que passa en aquests territoris condiciona els resultats en tot el Prin-
cipat de Catalunya. 


En el grup de territoris format per les comarques gironines, comarques centrals, Ponent i Alt 
Pirineu i Aran, el català té una presència majoritària, però amb un creixement de les altres llengües 
producte de la immigració més recent. Aquest fenomen podria fer disminuir, en termes demogràfics, 
la influència del català com a llengua habitual. 


Un tercer perfil demolingüístic està format per les Terres de l’Ebre, on l’ús del català és clara-
ment majoritari, així com els catalanoparlants inicials. El pes dels nascuts a la resta de l’Estat és molt 
menor que en els altres àmbits territorials, però no el pes dels nascuts a l’estranger. El català és pre-
dominant en tots els indicadors.


Grups sociolingüístics per àmbit territorial. 2013


 usa predominantment  alterna l'ús usa predominantment usa predominantment
 el català del català i castellà el castellà altres llengües i castellà


Resta de l'àmbit metropolità 20,9 % 20,4 % 52,1 % 6,6 %


Barcelona ciutat  30,1 % 24,6 % 35,3 % 10 %


Penedès 34,6 % 21,5 % 35,1 % 8,8 %


Camp de Tarragona 36,1 % 19,7 % 34 % 10,2 %


Comarques gironines 53,2 % 16,3 % 17,9 % 12,6 %


Camp de Tarragona 61,1 % 12,1 % 15,9 % 10,9 %


Comarques centrals 63,1 % 17,1 % 14,1 % 5,7 %


Àmbit de Ponent 63,2 % 13,2 % 13,7 % 9,9 %


Terres de l'Ebre 73,2 % 9,6 % 9,1 % 8,2 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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La llengua d’inici de les converses 
Un 25,3 % de la població de Catalunya afirma que sempre inicia les converses en català, un 26,5 % ho 
fa molt sovint, un 17,8 % poques vegades i un 30,4 % diu que mai comença una conversa en català, 
perquè no és competent en català (19,1 %) o perquè no vol (11,3 %). 


Globalment, el 51,8 %, que representa al voltant de 3 milions de persones, inicia sempre o molt 
sovint les converses en català, 1 milió de persones diu iniciar poques vegades una conversa en català, 
i un 30,8 %, gairebé 1,9 milions de persones, diu que mai inicia una conversa en català.


Freqüència en què 
inicia les converses  
en català. 2013


Mai 
30,4 %


Poques vegades 
17,8 %


Molt sovint 
26,5 %


Sempre 
25,3 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.


El 51 % de la població inicia  


sempre o molt sovint les converses 
en català{ }







26   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


Usos lingüístics 
al sector 
comercial  
a Barcelona


Oferta del català en la comunicació al sector comercial a Barcelona
S’ha analitzat l’oferta lingüística de 4.778 establiments barcelonins distribuïts pels districtes de la 
ciutat. El resultat permet conèixer de prop l’oferta en llengua catalana en els establiments comerci-
als. Amb les dades recollides s’elabora un índex d’entre 0 i 100 punts que resumeix l’oferta de català 
en diversos sectors d’activitat. 


L'índex de la retolació identificativa és superior al de la retolació informativa, atès que gairebé 
un terç de la retolació informativa està escrita en castellà. Tant la retolació identificativa com la reto-
lació informativa han millorat molt respecte el 2005 (11 i 14 punts respectivament). 


L'índex de la llengua d’adequació oral és 30 punts superior al de la d’identificació oral, la qual 
cosa indica l’adequació a la llengua del client que ofereixen molts, no tots, els establiments.


Des del 2005, hi ha hagut un lleu decreixement de la llengua oral que ha estat més important en 
la llengua d’identificació oral. És a dir, hi ha menys establiments que d’entrada utilitzen el català amb 
els clients. Aquest decreixement en la llengua d’atenció oral es atribuïble als establiments regentats 
per immigració estrangera.


2012


2005


Índex Ofercat, 
Barcelona.  
2005-2012


Font: Ofercat Barcelona, 2012.
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La retolació identificativa i la retolació informativa per districtes 
L’índex Ofercat oscil·la entre un màxim a Gràcia i un mínim a Ciutat Vella. 


L'oferta de català a la retolació millora respecte del 2005 a tots els districtes, sobretot a Horta-
Guinardó, Sants-Montjuïc, Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. La presència creixent de rètols iden-
tificatius de franquícies en els districtes més centrals, on l’única identificació és la marca de la cade-
na, sovint en una altra llengua, limita el creixement de l’oferta en català en la retolació, en aquests 
districtes.


Índexs Ofercat de la retolació identificativa i informativa segons districtes. Barcelona
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Font: Ofercat Barcelona, 2012.
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La llengua oral d’identificació i la llengua d’adequació 
La llengua d’atenció oral està molt lligada a la realitat sociolingüística del territori. L’oferta de català 
en la llengua d’identificació oral decreix respecte al 2005 a gairebé tots els districtes especialment on 
el percentatge d’immigració és més elevat (Ciutat Vella). Per contra, millora l’atenció oral en català a 
Gràcia, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.


A tots els districtes l’oferta de català en la llengua d’adequació oral millora molt respecte a la 
llengua d’identificació oral. Aquesta diferència és especialment notable a Sant Andreu, les Corts, Ei-
xample i Sant Martí.


Índexs Ofercat de la llengua d'identificació i adequació oral segons districtes. Barcelona
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Font: Ofercat Barcelona, 2012.
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La llengua  
als mitjans de 
comunicació 
i les TIC


La ràdio és el mitjà  
on hi ha més consum  


en català, amb un  


63,5 %
{ }


Televisió i ràdio 
El 54,2 % dels televidents han vist programes en català i el 82,7 % ha vist programes en castellà. En 
l’últim any, el consum de televisió en català ha augmentat, ja que el 2013 el percentatge de persones 
que havien vist programació en català era del 47,8 %.


La ràdio és el mitjà on hi ha més consum en català, amb un 63,5 % (ràdio en català (42,1 %) i en 
català i castellà (21,4 %). En l’últim període, el consum de ràdio exclusivament en català disminueix 
1,8 punts però augmenta 3 punts el consum d’emissores de ràdio que emeten en les dues llengües.
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Llengua de consum de ràdio. 2013-2014
Pregunta d'opció múltiple sobre el total de consumidors de cada mitjà
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Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014.  
Població de 14 anys i més. Audiència del dia d’ahir.
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Llengua de consum de televisió. 2013-2014
Pregunta d'opció múltiple sobre el total de consumidors de cada mitjà
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Població de 14 anys i més. Audiència del dia d’ahir.
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Diaris i revistes
El 42,1 % de la població que llegeix premsa ha llegit un diari en català i el 17,3 % en la doble edició ca-
talà i castellà. El 43,6 % dels lectors de diari han llegit un diari en castellà. El consum de diaris en català 
ha augmentat en l’últim any gairebé 7 punts percentuals i el consum de diaris en les dues edicions 
gairebé 3 punts percentuals.


Pel que fa a les revistes, el 19,1 % de la població que ha llegit revistes les ha llegides en català i el 
26 % en ambdues llengües. El 56,7 % les ha llegides en castellà. Des del 2013 el consum de revistes en 
català ha augmentat 6 punts percentuals i el consum de revistes en català i castellà gairebé 19 punts 
percentuals.


El consum d’edicions  
de diaris en català  


ha passat del  


35,3 % el 2013  


al 42,1 % el 2014


Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014. Població de 14 anys i més.  
Audiència de diaris del dia d’ahir,  audiència revistes en els últims 30 dies.


Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014. Població de 14 anys i més.  
Audiència de diaris del dia d’ahir,  audiència revistes en els últims 30 dies.
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Pregunta d'opció múltiple sobre el total de consumidors de cada mitjà
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Internet
El 37,6 % de la població que ha consultat Internet ha visitat pàgines en català i el 88,4 % en castellà. El 
20,7 % dels internautes visita pàgines en altres llengües, principalment en anglès (15,3 %).


El consum de webs en català ha disminuït 4,1 punts des de 2013. Des del 2013 s’ha produït tam-
bé una disminució del consum de pàgines web en altres llengües (-4,5 punts) i un manteniment a la 
baixa del consum de pàgines en castellà (-0,7 punts). El fet que les consultes a Internet siguin menys 
multilingües fa que els percentatges de consum de totes les llengües disminueixi.


Llengua de consum 
d'internet.  
2013-2014
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múltiple sobre el total  
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Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014.  
Població de 14 anys i més. Audiència en els últims 30 dies.
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Videojocs
Durant el 2014, el 73,7 % dels consumidors de videojocs ha jugat en els darrers tres mesos amb un 
videojoc en castellà, mentre que només l’1,6 % han jugat amb un videojoc en català; el 22,2 % hi han 
jugat en altres llengües.


L’escassetat d’oferta de videojocs en català fa molt difícil que hi hagi consum en aquesta llengua. 
El consum de videojocs en castellà continua la tendència de disminució iniciada el 2012 i augmenta 
el consum de videojocs en altres llengües (4 punts percentuals més des del 2013).
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Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014.  
Població de 14 anys i més que ha jugat a un videojoc en els últims 3 mesos.
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La llengua 
dels consums 
culturals


Cinema
Del total de sessions als cinemes de Catalunya, el 3 % han estat doblades, subtitulades o originals en 
català. En nombres absoluts el total de sessions doblades, subtitulades o originals en català ha estat 
22.816. 


L’any 2014, el 5,5 % dels espectadors de cinema ha vist la darrera pel·lícula en català, el 88,8 % en 
castellà i el 5,5 % en altres versions.


Català Castellà Altres


Llengua de l'última pel·lícula que ha vist. 2009-2014Sessions de cinema en català. Originals, doblades i subtitulades. 2009-2014
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Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014.  
Població de 14 anys i més que ha anat al cinema en els últims 3 mesos.
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Llibre
L’any 2013, el 26,2 % de la producció editorial era en català, el 65 % en castellà i el 8,8 % en altres llen-
gües. En nombres absoluts es van produir 8.747 títols en català.


Tot i que l’oferta de llibres en català disminueix entre el 2012 i el 2013 en percentatges, en nom-
bres absoluts el 2013 creix en 250 títols.


L’any 2014, el 24,8 % dels lectors de llibres van llegir un llibre en català i el 69 % en castellà. Des del 
2013 es manté i fins i tot augmenta lleugerament el percentatge de lectors de llibres en català i dismi-
nueix el de lectors en castellà.


S’evidencia la relació entre l’oferta i el consum ja que els percentatges d’oferta i consum se situen 
a l’entorn del 25 %.


Durant el 2014,  


el 24,8 % de lectors  
ha llegit el darrer llibre  


en català


LLengua de l'últim llibre que ha llegit. 2009-2014


2009 2010 2011 2012 2013 2014


100 %


90 %


80 %


70 %


60 %


50 %


40 %


30 %


20 %


10 %


0 %


71,4 % 70,4 %


4,2 %


24,4 %


5,0 %


25,5 %


5,6 % 5,6 %


26,7 %


5,6 %


27,8 %


5,9 %


24,3 % 24,8 %


Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014.  
Població de 14 anys i més que ha llegit un llibre en els últims 12 mesos.
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Espectacles
L’any 2013, el 56 % de les representacions teatrals eren en català, el 26,7 % en castellà, el 8,3 % pluri-
lingüe i el 2 % en altres llengües. En nombres absoluts es van produir 9.341 representacions en català.


L’any 2014, el 52,9 % dels espectadors de teatre i arts escèniques ha vist l’últim espectacle en 
català, el 43,8 % en castellà i el 6,7 % en altres llengües


Tant l’oferta com el consum de teatre en llengua catalana són majoritaris a Catalunya. L’oferta 
condiciona el consum lingüístic, ja que en els productes culturals amb poca oferta el consum és baix i, 
en canvi, en productes culturals on l’oferta és majoritària el consum en català també ho és.


Català Castellà Altres Plurilingüe No parlat


Representacions d'arts escèniques als teatres per llengua  
de publicació. 2009-2013
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Font: Estadístiques culturals, 2015.
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Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014. Pregunta múltiple.  
Població de 14 anys i més que ha anat a un espectacle en els últims 12 mesos.
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Música
El 13,3 % de consumidors ha escoltat cançons en català en els darrers 3 mesos, el 44,7 % en castellà, el 
40,2 % en altres llengües o sense contingut lingüístic.


Quant a la tendència, pel que fa al català, l’any 2014 es recuperen els percentatges assolits el 
2011 i fins i tot se superen. És per això que el 2014 s’arriba al percentatge de consum de música en 
català més alt des del 2009. El 2014 s’arriba  


al percentatge de consum 
de música en català 
més alt des del 2009: 
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Font: Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014.  
Població de 14 anys i més que han escoltat música en els últims 3 mesos.
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Usos lingüístics 
a l’ensenyament


La població escolar
El curs 2013-2014, la població escolaritzada en centres d’ensenyament reglat, públics i privats ha 
estat d’1.295.196 alumnes. A Catalunya hi ha 4.906 centres educatius: 3.439 centres públics i 1.467 
centres privats.


El model lingüístic reglat a Catalunya és l’establert pel sistema de conjunció lingüística, que 
ha rebut reconeixements internacionals i que garanteix als estudiants el ple domini del català i el 
castellà quan acaben els estudis.


El curs 2013-2014 hi ha hagut 164.877 alumnes estrangers escolaritzats, que representa el 12,7 % 
de la població escolar.
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Usos lingüístics a l’aula. 4t d’ESO
L’ús del català dels professors quan s’adrecen als alumnes dins del l’aula supera el 80 %: el 61,1 % l’uti-
litza sempre o gairebé sempre i el 19,7% sovint. En segon lloc, l’11,9 % l’utilitza mitjanament i el 7,4 % 
l’usa poques vegades, mai o gairebé mai.


Respecte del 2006, l’ús del català ha augmentat ja que l’ús freqüent era del 73,8 %: el 63,6 % l’usava 
sempre o gairebé sempre i el 10,2 % l’usava sovint. El 2006, el 12,4 % dels alumnes deia que els profes-
sors no usaven mai el català o ho feien poques vegades.


L’ús del català de l’alumnat amb el professor a l’aula és una mica inferior a l’ús de la llengua que fa 
el professorat. No obstant això, el 2013 l’ús més freqüent del català que l’alumnat fa amb el professorat 
és del 75,3 %: el 53,9% l’usa sempre o gairebé sempre i el 21,4 % l’usa sovint. El 10,8 % de l’alumnat no 
usa mai el català amb el professorat a l’aula o ho fa poques vegades.


De nou, el 2006 l’ús del català de l’alumnat amb el professorat a l’aula era inferior que el 2013: el 
percentatge d’alumnat que l’usava amb el professor a l’aula sempre o sovint era del 64,5 % i el 24,1 % no 
l’usava mai o poques vegades.


Aquests són els resultats d’un estudi a una mostra d’alumnes que el 2013 eren participants en la 
prova censal de competències de 4t d’ESO.
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d'Ensenyament.  
Estudi sociodemogràfic  
i lingüístic de l'alumnat de  
4t d'ESO de  Catalunya. 2013
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Usos lingüístics de l’alumnat amb amics fora de l’aula. 4t d’ESO
El mateix alumnat que a l’aula usa el català sempre o sovint majoritàriament no l’utilitza amb la 
mateixa freqüència amb els amics fora del centre: el 33,3 % l’usa sempre o gairebé sempre i el 14,7 % 
sovint. El 39,1 % de l’alumnat de 4t d’ESO no l’usa mai o ho fa poques vegades (12,9 %).
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Usos lingüístics a les proves d’accés a la universitat
El 96,3 % de l’alumnat de batxillerat usa el català en les proves d’accés a la universitat (PAU), el per-
centatge més alt des del 2007. En conjunt s’han fet 68.888 exàmens en català i 2.659 en castellà. Per 
comarques, l’alumnat de la Val d’Aran té un 86,4% en català i un 13,6 % en castellà. En 35 de les 41 
comarques l’ús del català és superior al 96,3 %. 
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Als estudis de grau, 
la mitjana d’ús del català 
s’ha mantingut constant 


per sobre del 


75 %


Els usos lingüístics a les universitats públiques
Les dades referents als usos lingüístics en els graus i màsters universitaris s’han obtingut per extrapola-
ció de les assignatures de les quals es coneix la llengua d’impartició, que en tots els cursos és d’un 90 %.


En relació amb els estudis de grau, i analitzant la variació dels darrers tres anys en termes rela-
tius, s’observa que, com a mitjana, el català s’ha mantingut constant per sobre del 75 %, amb lleugeres 
oscil·lacions a l’entorn del 76,0 %.


Quant a les terceres llengües, i atès el creixent procés d’internacionalització de les universitats 
catalanes, s’ha produït un creixement lleu però sostingut d’aquestes llengües, bàsicament de l’an-
glès, que ha passat del 7,3 % el curs 2011-2012 al 9,1 % el curs 2013-2014. La internacionalització del 
sistema universitari català és compatible amb un model on el català, com a llengua pròpia, és la llen-
gua de les universitats catalanes.


Els usos lingüístics en la impartició de graus. 2011-2014
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Pel que fa als usos lingüístics en els estudis de màster, en els quals l’impacte de la internaci-
onalització és superior a causa del nombre d’estudiants estrangers (oscil·la a l’entorn del 30 %), la 
participació de professorat estranger i la durada d’aquests estudis (per regla general, d’un any), l’ús 
de les terceres llengües —bàsicament, la llengua anglesa— és força superior al dels estudis de grau. 


Respecte al curs 2012-13, en el curs 2013-14 hi ha hagut un descens de les terceres llengües en 
benefici de la llengua castellana, la qual cosa es deu al fet que el col·lectiu d’estudiants universitaris 
procedents de l’entorn acadèmic de països llatinoamericans és elevat. En canvi, l’ús del català s’ha 
mantingut estable respecte a l’any acadèmic anterior.
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Els usos lingüístics en la impartició de màsters. 2011-2014
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Font: Secretaria d’Universitats i Recerca.
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Les sentències judicials
L’ús del català a les sentències judicials se situa en el 12,2 % i té una evolució decreixent, tant en 
nombre absolut com en percentatge, des de l’any 2009.


L’Administració 
de justícia


El percentatge  
de sentències en català  
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segons llengua.  
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Font: Departament de Justícia.
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Documentació als registres de la propietat,  
mercantil i de béns mobles 
Les dades reflecteixen un panorama molt desigual segons la zona geogràfica, que van des del Regis-
tre de Berga, on la documentació presentada en llengua catalana està per sobre del 66 %, al Registre 
núm. 17 de Barcelona, on la documentació presentada no arriba a l’1 %.


L’any 2014, prop del 17 % de la documentació presentada en una mostra de 23 registres de la 
propietat és en català. L’ús del català a la documentació presentada als registres de la propietat es va 
mantenir estable des del 2010 al 2012 i, a partir de l’any 2013 es va iniciar una lleu davallada.


En general, la llengua d’anotació registral dels documents es correspon amb la llengua en què 
estan redactats.


Font: Deganat Autonòmic dels Registradors  
de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles.


Documentació presentada 
redactada en català. 2014  
Barcelona núm. 10 12,41 %


Barcelona núm. 17 0,03 %


Barcelona núm. 2 14,83 %


Berga 66,83 %


Cambrils 4,28 %


L'Escala 21,08 %


Igualada núm. 1 25,03 %


Igualada núm. 2 11,95 %


Lleida núm. 1 7,83 %


Lleida núm. 4 4,44 %


Manresa núm. 1 51,32 %


Manresa núm. 2 27,11 %


Mataró núm. 2 11,39 %


Barcelona Mercantil 4,37 %


Mont-roig 10,88 %


Reus núm. 1 12,66 %


Reus núm. 2 34,27 %


Roses núm. 1 15,11 %


Tarragona núm. 1 6,83 %


Terrassa núm. 3 9,86 %


Tremp 11,17 %


Valls 23,16 %


Vilanova i la Geltrú núm. 1 1,05 %


Mitjana 16,9 %


30 %


25 %


20 %


15 %


10 %


5 %


0 %


2009 2010 2011 2012 2013 2014
Documentació 
presentada en 
llengua catalana. 
2009-2014


19,7 % 19,4 % 19,8 % 19,8 % 17,8 %
16,9 %


Font: elaborat per la DGPL amb dades del Deganat Autonòmic  
dels Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles.
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L’ús del català als documents notarials 
El nombre absolut de documents notarials autoritzats a Catalunya ha tingut un lleu descens en ca-
talà i també en castellà respecte del 2013. Una part d’aquesta disminució, pel que fa al català, és 
atribuïble, al fet que bona part de la contractació notarial és de tipus mercantil–bancari, i la reducció 
d’entitats bancàries de titularitat catalana ha motivat que les minutes de la contractació estiguin re-
dactades en castellà, atès que els departaments centrals i els departaments jurídics són, cada vegada 
més, d'àmbit estatal.


El 9,4 % de la 
documentació notarial 
autoritzada es redacta  


en català 


Català


Documentació 
notarial en llengua 
catalana.
2010-2014
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Font: Col·legi de Notaris de Catalunya.


2010 2011 2012 2013 2014


1.200.000


1.000.000


800.000


600.000


400.000


200.000


0


11,7 %


11,2 % 11,0 % 9,4 % 9,4 %


88,3 %


88,8 % 89,0 % 90,6 % 90,6 %


110.507
96.102 94.166 82.152 79.828


832.494


762.297 758.637 788.083 762.846


943.001 858.399 852.803 870.235 842.674TOTAL


{ }







46   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


Per bé que el total de les pòlisses intervingudes l’any 2014 han tingut un lleu augment, l’ús del 
català ha seguit amb la tendència a la baixa (15,4 %).


El 15,4 % de la 
documentació mercantil 


es redacta en català
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Documentació 
mercantil en 
llengua catalana.
2010-2014


Font: Col·legi de Notaris de Catalunya.
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L’acció de govern


L es accions principals de política lingüística s’han centrat en la promoció del coneixement del 
català, especialment de la població immigrada, tant a l’escola com entre la població adulta; la 


prestació d’eines i serveis per a la qualitat i l’aprenentatge de la llengua, com l’Optimot, el Cerca-
term, el Parla.cat, l’Aula mestra o traductors automàtics, i l’ús de la llengua entre els adults per mitjà 
del programa Voluntariat per la llengua, entre altres.


Així mateix, la política lingüística també s’ha centrat en el foment de l’ús del català en àmbits 
sectorials, com l’empresa, el cinema, universitats, joventut i lleure o justícia, i en el suport a projec-
tes promoguts per entitats; l’impuls del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana; l’atenció 
de queixes ciutadanes sobre drets lingüístics i el seguiment de la legislació; la projecció exterior de la 
llengua per mitjà d’universitats i de les comunitats catalanes a l’exterior; la col·laboració amb altres 
territoris de parla catalana i organismes de l’Estat espanyol, i la participació en xarxes i organismes 
europeus. 


La llengua de signes catalana i l’occità també han estat objecte de suport de política lingüística.
D’altra banda, destaquen enguany el 25è aniversari de la constitució del Consorci per a la 


Normalització Lingüística, la celebració del Tricentenari, i, en un altre ordre de coses, la disponi-
bilitat dels resultats principals de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2013 
(EULP2013).


El Consorci per la Normalització Lingüística es va constituir l’any 1989 com a resultat de la vo-
luntat de la Generalitat de Catalunya i de nombrosos ens locals de fer créixer el coneixement i l’ús de 
la llengua catalana en tot el territori de Catalunya. Durant l’any s’han celebrat actes als 22 centres de 
normalització lingüística que l’integren i s’ha clos la celebració amb un acte institucional organitzat 
pel Departament de Cultura.


Al llarg d’aquests 25 anys, el Consorci per a la Normalització Lingüística ha dut a terme:


• 62.325 cursos de català amb 1.535.965 alumnes


• 81.689 parelles lingüístiques 


• 5.698 acords amb establiments i entitats en el programa VxL


• 9.461 activitats de llengua i cultura amb 214.100 participants


• 18.403 convenis signats amb empreses i organitzacions
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Al 2014 s’han presentat els primers resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 
2013 a cada àmbit territorial amb significació estadística. En aquest sentit i quant a l’evolució dels 
usos lingüístics, l’Enquesta indica que gairebé 3 milions de persones que no tenien el català com a 
llengua inicial el saben parlar actualment i que hi ha més de 600.000 persones que tenen el català 
com a llengua habitual tot i no ser la seva llengua inicial o primera llengua apresa. 


Ensenyament reglat


La població escolar


El curs 2013-2014, la població escolaritzada en centres d’ensenyament reglat, públics i privats, ha 
estat d’1.295.196 alumnes. 


El model lingüístic reglat a Catalunya és el que estableix el sistema de conjunció lingüística, 
que ha rebut reconeixements internacionals i que garanteix als estudiants el ple domini del català i 
el castellà quan finalitzen els estudis. 


A Catalunya hi ha 5.418 centres educatius: 3.775 centres públics i 1.643 centres privats. Hi ha 20 
escoles que segueixen sistemes educatius estrangers: 9 que imparteixen l’ensenyament en llengua 
anglesa, 5 en llengua francesa, 3 en alemany, 2 en italià i una escola japonesa.


El curs 2013-2014 hi ha hagut 164. 877 alumnes estrangers escolaritzats.
Aquest curs, el nombre d’alumnes en aules d’acollida ha estat de 8.850.
Els plans educatius d’entorn gestionats durant el curs 2013-2014 han estat 96, distribuïts en 76 


municipis i 885 centres educatius, amb un total de 333.239 alumnes (188.348 de primària i 144.891 
de secundària).


Els plans educatius 
d’entorn han arribat a 


333.239
 alumnes


Promoció del 
coneixement
del català
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Avaluació externa de l’educació primària


L’any 2014 s’ha dut a terme la prova d’avaluació externa al final de l’educació primària en 2.182 cen-
tres, en la qual han participat un total de 70.566 infants de sisè curs d’educació primària.


Els resultats s’han establert en quatre nivells de competència: alt (molt bon domini), mitjà-alt 
(bon domini), mitjà-baix (domini suficient) i baix (no s’assoleix el domini).


A l’entorn del 60 % de l’alumnat de primària assoleix un bon domini de la competència en 
llengües: prop del 25 % de l’alumnat assoleix un nivell alt en totes les llengües avaluades i gairebé el 
37 % assoleix un nivell mitjà-alt en llengua catalana i castellana. En llengua anglesa, l’alumnat que 
assoleix un nivell mitjà-alt és el 36,9 % i, en llengua francesa, el 35 %.


El sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable de la llengua catalana i la 
llengua castellana a Catalunya al final de l’educació primària.


El sistema educatiu català 
proporciona un nivell 


equiparable  
de coneixements en 


llengua catalana  
i castellana
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Font: Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya, 2013-2014. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
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Avaluació externa de l’ESO
En l’avaluació externa del final de l’ESO hi han participat 60.566 alumnes dels centres públics, privats 
concertats i privats de Catalunya.


El 74,8 % de l’alumnat de secundària assoleix un nivell alt (30,6 %) o mitjà-alt (44,2 %) en llengua 
catalana i el 75,1 % de l’alumnat assoleix un nivell alt (27,3 %) o mitjà-alt (47,8 %) en llengua castellana.


L’any 2014 s’han introduït canvis en les proves de llengua anglesa i francesa per ajustar-les als ni-
vells de coneixement assenyalats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Així, 
en llengua anglesa, el 59,1 % de l’alumnat assoleix un nivell alt (34,4 %) o mitjà-alt (24,7 %). En llengua 
francesa, el 79,2 % de l’alumnat que cursa llengua estrangera francesa obté un nivell alt (36,2 %) o un 
nivell mitjà-alt (43,0 %).


Percentatge  
d’alumnes situats  
en cada nivell 
d’assoliment de  
les competències.  
4t d’ESO


Font: Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya, 2013-2014. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
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Ensenyament superior
La política lingüística universitària fomenta actuacions destinades a garantir la presència del català 
en la comunitat universitària de Catalunya i a impulsar-ne l’ús entre el professorat, l’estudiantat i el 
personal d’administració i serveis.


Convocatòria INTERLINGUA


INTERLINGUA té com a objectiu concedir ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de 
foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari. La convocatòria manté l’equilibri entre garantir la 
presència i l’ús del català, llengua pròpia i vehicular de les universitats catalanes, i impulsar l’ús de la 
llengua anglesa —i altres llengües estrangeres— en tant que llengua de comunicació i de treball en 
un context acadèmic progressivament de més internacionalització, amb una proporció d’adjudica-
ció que s’ha estabilitzat a l’entorn del 50 % per a cadascun dels blocs lingüístics en les tres edicions 
multilingües que s’han fet fins ara.


Projectes en català
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Font: Secretaria d'Universitats i Recerca.
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Actuacions subvencionades més destacables:


• Proves interuniversitàries multinivell d’anglès (CLUC), amb la incorporació de nous ítems i la 
realització de dues convocatòries (edicions de febrer i novembre). Així mateix, s’han elaborat les 
proves interuniversitàries del nivell B2 d’anglès, francès, alemany i italià, la primera convocatò-
ria de les quals està prevista per a l’any 2015.


• Desenvolupament de recursos de suport lingüístic i organització d’activitats per facilitar l’au-
tonomia de la comunitat universitària en l’adquisició i la millora d’habilitats comunicatives: 
traductors automàtics, manuals d’estil, gestors de consultes lingüístiques i terminològiques, 
programes de correcció, espais virtuals de formació lingüística, cursos massius en línia i oberts, 
etc., tant pel que fa a la llengua catalana com a les terceres llengües.


• Projectes d’acollida lingüística i cultural dels estudiants i del professorat internacional. L’any 
2014 s’han constituït 1.815 parelles d’intercanvi lingüístic i 5.533 estudiants han participat en 
activitats d’acollida lingüística i cultural.


• Cursos virtuals d’aprenentatge de la llengua catalana a través del portal Parla.cat adreçats als es-
tudiants de programes de mobilitat. El curs 2013-2014 s’han fet 119 cursos amb tutoria, amb 1.042 
alumnes, i s’han ofert 13 cursos específics a través d’Aula mestra, amb un total de 707 alumnes.
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Font: Secretaria d'Universitats i Recerca.
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Gestió integral de la plataforma multilíngüe INTERCAT


INTERCAT és un conjunt de recursos electrònics per introduir-se en la llengua i la cultura catalanes, 
principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les nostres universitats. 


Al llarg del 2014, s’hi han connectat 125.789 usuaris, cosa que suposa el màxim de connexions 
des que es va crear la plataforma, amb un total de 383.804 pàgines visitades (el 32 % més que l’any 
anterior). 


Així mateix, s’han respost un total de 86 consultes de les persones usuàries i s’han publicitat 
150 actuacions de dinamització d’acollida lingüística i cultural.


Conveni entre la Generalitat de Catalunya i les universitats  
que formen part de la Comissió Interuniversitària de Formació  
i Acreditació Lingüístiques de Catalunya 


L’any 2014 s’ha signat el tercer conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departa-
ment d’Economia i Coneixement i el Departament de Cultura, i les universitats que formen part de 
la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), per 
impulsar i garantir la formació i l’acreditació de llengües en l’àmbit universitari. L’objecte d’aquest 
conveni és facilitar el treball interuniversitari en l’àmbit de la formació, l’avaluació i l’acreditació en 
llengües. Les actuacions que se’n deriven es basen en el Marc europeu comú de referència per a les 
llengües i s’orienten a la unificació de programes de formació en les diferents llengües amb l’esta-
bliment de criteris comuns en les programacions dels cursos, en l’elaboració de proves unificades 
per obtenir els certificats de coneixements lingüístics, en la formació de formadors, elaboradors i 
avaluadors, i en la retribució de les tasques de cada activitat.


•   El curs 2013-2014, 5.754 alumnes han seguit cursos de català, organitzats per les universitats de la 
CIFALC, dels quals 2.618 s’han presentat a les proves i 2.101 han obtingut la qualificació d’aptes.


•  De la totalitat d’alumnes dels cursos de català, 3.746 (el 65,1 %) són de la resta de l’Estat espa-
nyol i internacionals, i, d’aquests, 1.239 han estat aptes a les proves.


5.754 alumnes han seguit cursos 
de català organitzats per les universitats{ }
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L’evolució d’aquests indicadors durant els últims tres anys mostra que el nombre d’estudiants 
que han cursat algun curs de català, s’han presentat a proves organitzades per la CIFALC i n’han 
resultat aptes s’ha mantingut molt estable, tant si es considera el nombre total d’estudiants com el 
del subconjunt d’alumnes que provenen de fora de Catalunya. En tots tres cursos, el percentatge 
d’aquests estudiants forans que han seguit cursos de català s’ha establert a l’entorn del 22,5 %, amb 
una lleugera tendència a l’alça (el 21,9 % el curs 2011-2012 i el 22,7 % el curs 2013-2014).
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Aplicació per a mòbil de les Guies de conversa universitària


Aquesta aplicació interactiva per a telefonia mòbil és un recurs lingüístic que serveix d’ajuda en 
les diverses situacions de comunicació en què es pot trobar l’alumnat universitari, especialment 
en el cas dels estudiants de mobilitat que arriben a Catalunya o dels estudiants locals que marxen 
a una universitat estrangera. El 2012, any del llançament, permetia la combinació del català amb 
el castellà, el francès o l'anglès, i l’agost del 2013 es va ampliar amb tres idiomes més (l’alemany, el 
portuguès i l’italià). El 2014, a partir de l’agost, s’hi han afegit dos idiomes nous (el rus i el xinès) i, al 
desembre, l’occità, la qual cosa, unida als resultats de les activitats de difusió que s’han dut a terme, 
ha provocat un fort augment del nombre de descàrregues: durant l’any 2014 n’hi ha hagut 16.898, fet 
que suposa un augment del 38,6 % respecte del 2013.


Ensenyament de català a adults
L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que permeten que les persones adultes 
desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i 
professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir 
una titulació, posar-se al dia o ampliar coneixements.


Formació de català a persones adultes en centres oficials  
que depenen del Departament d’Ensenyament


El Departament d’Ensenyament ofereix a la formació d’adults els estudis de llengua catalana.


• El curs 2013-2014, 8.451 persones han fet cursos de llengua catalana en centres oficials de for-
mació d’adults.


• 904 persones han seguit cursos de català per a no catalanoparlants a les escoles oficials d’idio-
mes, del nivell inicial al nivell superior, el C2.


8.451 alumnes de català en centres  


oficials de formació d’adults{ }
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Formació de català a persones adultes a través del Consorci  
per a la Normalització Lingüística


El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), integrat per la Generalitat de Catalunya i 135 
ens locals consorciats, ofereix formació en llengua catalana a tot el territori de Catalunya a través dels 
22 centres de normalització. El 2014 s’han organitzat 3.229 cursos a 155 localitats amb 67.465 inscrits. 


Els cursos generals segueixen els programes de la Direcció General de Política Lingüística, 
d’acord amb el que estableix el Marc europeu comú de referència, i s’estructuren en sis nivells, des 
del nivell inicial, per als qui no tenen cap coneixement del català, fins al nivell superior, que acredita 
un nivell de perfeccionament de la llengua.


La formació de llengua catalana que ofereix el CPNL es pot seguir per diferents modalitats 
d’aprenentatge: cursos presencials, a distància, en línia a través de Parla.cat i d’altres. Les inscripci-
ons als cursos presencials representen el 95 % del total i la resta de modalitats, el 5 %.


nivell inscrits


Inicial (A1) 7.703


Bàsic (A2) 30.712


Elemental (B1) 7.018


Intermedi (B2) 8.885


Suficiència (C1) 8.024


Perfeccionament (C2) 1.747


Complementaris i específics 3.376


TOTAL 67.465


Font: Consorci per la Normalització Lingüística.
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Formació de persones nouvingudes


Més de la meitat de la inscripció al cursos del CPNL correspon als cursos que tenen un paper essen-
cial en l’acollida de la immigració, és a dir, els nivells inicial i bàsic. L’any 2014 s’han inscrit 32.309 
alumnes estrangers als cursos dels nivells inicial i bàsic. El 61 % de les persones inscrites al conjunt 
dels cursos són nascudes a l’estranger.


El CPNL organitza cursos de català adreçats especialment a les associacions d’immigrants. 
L’any 2014 ha organitzat 242 cursos amb col·lectius d’immigrants, amb 5.607 alumnes. En aquests 
242 cursos hi ha inclosos els 22 cursos del Programa de reincorporació al treball.


•  22 cursos del Programa de reincorporació al treball, que dota els alumnes dels coneixements 
laborals necessaris per poder integrar-se al món laboral, entre els quals hi ha el coneixement de 
l’entorn i l’aprenentatge de la llengua catalana. L’any 2014 hi ha hagut 362 persones inscrites.


•  12 cursos organitzats amb la Direcció General per a la Immigració, distribuïts en tres mòduls: 
català i entorn (65 hores), formació laboral i pràctiques en empreses del sector laboral esco-
llit, amb 191 alumnes inscrits.


•  Cursos d’alfabetització en català per a persones adultes d’origen estranger que no saben lle-
gir ni escriure, i tenen dificultats per assistir als centres i les aules de formació de persones 
adultes. L’objectiu és que assoleixin el nivell mínim per fer els cursos inicials de català del 
CPNL. S’han fet 17 cursos d’alfabetització amb una inscripció de 356 persones.
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Font: Consorci per a la Normalització Lingüística.
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L’any 2013 la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingü-
ística van posar en marxa el programa Llegiu i parleu, amb la finalitat de crear recursos per a la po-
blació adulta i reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana a partir de la lectura. Disposa del mate-
rial didàctic Llegir per parlar, llegir per aprendre. L’any 2014 s’han editat nous recursos per fomentar 
la lectura i l’aprenentatge de la llengua catalana entre la població adulta en general, els aprenents 
d’aquesta llengua, els participants del programa Voluntariat per la llengua i els dels clubs de lectura.   


Parla.cat


El Parla.cat, un espai virtual que posa a l’abast de tothom materials didàctics i cursos per aprendre 
la llengua catalana, ha incrementat el nombre d’usuaris. L’any 2014 s’hi han inscrit com a noves usu-
àries 26.147 persones. El total acumulat en data 31 de desembre de 2014 ha estat de 183.325. Hi ha 
hagut un total de 42.368 matrícules als cursos en línia. Aquesta dada inclou tant els estudiants que 
segueixen la formació per lliure com els que opten per la modalitat amb tutoria, la qual és seguida 
per 2.577 aprenents.


Aquests alumnes procedeixen principalment del Consorci per a la Normalització Lingüística i 
les universitats catalanes. L’any 2014 s’han organitzat 413 cursos amb tutoria.


En la modalitat lliure hi ha hagut 39.791 matrícules: 26.980 de nivell bàsic, 4.778 de nivell ele-
mental, 3.668 de nivell intermedi i 4.365 de suficiència.


A fi de complementar l’aprenentatge de català, hi ha a disposició dels alumnes i del professo-
rat, el cercador per a l’aprenentatge de la llengua, en què es poden trobar dictats en línia, diccionaris 
i jocs. L’any 2014 ha rebut un total de 56.353 consultes.
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Font: Direcció General de Política Lingüística.
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Aula mestra


Aula mestra és un espai virtual d’ensenyament i aprenentatge de llengua catalana vinculat a Parla.
cat. En aquest entorn, el professorat de català d’arreu del món pot crear, gestionar i impartir cursos. 


A l’Aula mestra els cursos estan classificats en vuit categories corresponents als sis nivells 
d’aprenentatge de llengua general, la de llenguatge d’especialitat, una d’informació per al professo-
rat i, a més, una categoria amb els cursos dels centres de normalització lingüística que utilitzen la 
plataforma per la seva oferta de formació virtual.


•  Ofereix un cercador amb més de 3.000 activitats que faciliten la creació de cursos nous o que 
directament poden fer els aprenents per practicar aspectes puntuals de la llengua.


•  Durant el 2014 aquesta plataforma ha rebut 98.826 visites.


•  S’han creat 91 cursos amb 1.349 alumnes inscrits. 


•  Conté cursos de llengua general i de diferents especialitats: Llenguatge de l’Administració, 
Llenguatge jurídic, etc. I la presència de col·lectius diversos: Servei Lingüístic de l’Àmbit Ju-
dicial, universitats a l’exterior (Xarxa Llull), universitats catalanes, col·lectiu de pares i mares 
de famílies que viuen a l’exterior.


•  63 professors han fet ús d’aquest espai virtual per dur a terme la seva activitat formativa.


Formació ocupacional i empresarial


L’acció del Consorci per a la Normalització Lingüística s’inscriu també en les polítiques d’ocupació 
i treball del Govern. En aquesta línia, ha portat a terme les actuacions que figuren a continuació:


•  Organització de 61 cursos de català, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), amb 1.064 inscrits. L’any 2014, s’han ofert els nivells inicial, bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3 i 
elemental 1. El projecte del 2014 ha arribat a 37 municipis, amb la implicació i la coordinació 
de 19 centres de normalització lingüística i 49 oficines de treball de la Generalitat.


•  Formació a les empreses i a les organitzacions de diversos sectors i assessorament i recursos per-
què puguin treballar en català. L’any 2014 ha organitzat 43 cursos amb 632 persones inscrites. 


• 1.465 persones del món de la restauració s’han inscrit a cursos generals del CPNL.
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Formació en l’àmbit de l’Administració pública


El Consorci per a la Normalització Lingüística col·labora amb les administracions públiques en l’as-
sessorament i en l’organització de cursos en línia. L’any 2014 han dut a terme les actuacions següents:


•  Ha organitzat 17 cursos de català adreçats al personal de l’Administració local, amb 249 per-
sones inscrites. A fi de facilitar-ne l’autonomia en matèria lingüística, també els ofereix as-
sessorament lingüístic. L’any 2014, s’han fet 75 sessions de Recursos a Internet per treballar 
en català.


•  Ha organitzat 18 cursos de català adreçats al personal de l’Administració de l’Estat i de l’Agèn-
cia Tributària a través de la plataforma Parla.cat, amb un total de 193 inscrits de totes les de-
marcacions catalanes, del nivell bàsic fins al nivell de suficiència.


•  El CPNL ha coordinat un curs de català per al personal del SEM, Sistema d’Emergències Mè-
diques.


El Departament de Salut, des dels diferents organismes que en depenen, ha ofert formació de 
llengua catalana per als professionals de l’àmbit sanitari:


•   L’Institut Català de la Salut ha organitzat 14 cursos de formació en llengua catalana (redacció 
de documents, gramàtica i terminologia específica) per a 75 professionals de la salut de dife-
rents centres hospitalaris de Catalunya.


•  6 cursos o tallers de formació en llengua catalana adreçats al personal del Departament de 
Salut, amb un total de 102 persones inscrites.


•   L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha organitzat 4 sessions de llengua catalana adreça-
des al personal de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, a les quals han assistit 48 persones.
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L a Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Ins-
titut Ramon Llull i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, entre altres organismes pú-


blics, certifiquen els coneixements de català de la població adulta, d’acord amb el Marc europeu 
comú de referència.


L’any 2014, 22.175 persones s’han inscrit a les proves de certificació de català i 14.231 persones 
han acreditat coneixements de català.


•  Les 14.231 persones que han obtingut un certificat suposen un 64 % sobre el total de les per-
sones presentades.


•  El Consorci per a la Normalització Lingüística ha emès 11.367 certificats homologats amb els 
de la Direcció General de Política Lingüística de diferents nivells, el 30 % dels quals són del 
nivell bàsic.


•  L’Institut Ramon Llull ha organitzat l’any 2014 la dotzena convocatòria de proves per a l’ob-
tenció dels certificats de coneixements de llengua catalana fora de l’àmbit lingüístic a 72 
localitats de 28 països, un augment d’un 10 % més de localitats respecte de l’any anterior 
(67). S’hi han inscrit 973 persones i 688 n’han obtingut el certificat, la qual cosa representa el 
80,56 % de les persones inscrites.


•   El nivell superior de català, C2, és el que ha tingut un nombre més elevat d’inscripcions a la 
convocatòria de la Direcció General de Política Lingüística.
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Font: Informe sobre certificats de coneixements de català. Direcció General de Política Lingüística.
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Des del 2002 hi ha hagut un total de 459.206 persones inscrites a les proves de català, 333.348 
persones s’han presentat a les proves i s’han lliurat 247.964 certificats.


L’any 2014, els certificats bàsic (A2), intermedi (B2) i de suficiència (C1) són els que més han 
disminuït en relació amb el 2010. El certificat elemental (B1) s’ha mantingut estable. Cal destacar 
l’increment de gairebé el 50 % de les certificacions del nivell superior (C2): de 1.560 l’any 2013 a 2.327 
el 2014.
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Optimot i traductors automàtics
La Direcció General de Política Lingüística ha impulsat serveis lingüístics en línia, que posa a dispo-
sició de la ciutadania i les empreses, per facilitar l’ús del català.


•  L’Optimot, servei de consultes sobre la llengua, ha atès 12.242.424 consultes l’any 2014 per 
mitjà del cercador i 5.337 consultes més a través del servei d’atenció personalitzada.


•  El traductor automàtic intern de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha traduït 
36.166.570 paraules i ha resolt 363.265 peticions de traducció. La principal direcció de tra-
ducció és català-castellà.


•  El traductor automàtic català-occità ha traduït 9.623.725 paraules i ha atès 208.077 peticions 
de servei.


Eines i serveis  
per a la qualitat  
de la llengua
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de l’Optimot. 2014
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Font: Direcció General de Política Lingüística.


Font: Direcció General de Política Lingüística.
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TERMCAT
Durant el 2014 el Centre de Terminologia ha normalitzat 316 termes en les 16 reunions ordinàries 
del Consell Supervisor, en àmbits com ara la recerca clínica, el màrqueting digital i les eleccions.
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•  S’han elaborat 65 projectes terminològics amb la participació del TERMCAT. D’aquests pro-
jectes, se n’han editat 26 (Diccionari de recerca clínica, Terminologia bàsica dels dispositius 
mòbils, Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els processos, i Terminologia de 
màrqueting digital, entre d’altres).


•  Ha encetat una nova col·lecció de diccionaris descriptius, amb els volums Noms de plantes, 
Corpus de fitonímia catalana i Noms de mamífers marins.


•  Ha editat 17 diccionaris en línia nous: Diccionari de dret administratiu, Diccionari d’anato-
mia, Diccionari de criteris terminològics, Diccionari de les tecnologies del so i de la música i 
Diccionari de màrqueting digital, entre d’altres. 


•  Ha resolt 1.830 consultes terminològiques per mitjà del servei d’atenció personalitzada.
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Al llarg del 2014, el TERMCAT ha establert 19 acords de col·laboració amb organismes per ela-
borar, difondre o revisar dades i obres terminològiques. També ha signat 8 acords per a la realització 
de pràctiques acadèmiques d'estudiants al centre.


Entre els acords signats en matèria d’elaboració de diccionaris, destaca l’aliança amb el Mi-
nisteri de Cultura del Govern d’Andorra per al Diccionari de relacions internacionals, que oferirà un 
miler de termes, amb definicions en català i equivalents en castellà, francès i anglès.


També s’han signat acords amb el Departament de Salut per a projectes relacionats per l’ac-
tualització i difusió del Diccionari enciclopèdic de medicina, i amb el Departament de Justícia per a 
l’elaboració i difusió del Diccionari de la mediació.


Pel que fa a l’àmbit universitari, el TERMCAT ha signat convenis, per a l’acollida d’investigadors 
i estudiants de disciplines lingüístiques, amb centres de recerca i institucions universitàries d’àm-
bit català, estatal i internacional. Aquesta oferta de formació aplicada en terminologia, pròxima al 
món laboral, contribueix a la formació de futurs professionals que en la seva feina hauran de fer un 
ús continuat de la terminologia, com ara els traductors o els correctors, i potencia la col·laboració 
permanent en matèria terminològica amb les institucions acadèmiques.


Traducció i interpretació jurades
L’any 2014, 20 persones han estat donades d’alta —amb un total de 26 habilitacions— al Registre de 
traductors i intèrprets jurats de la Generalitat de Catalunya, que gestiona la Direcció General de Polí-
tica Lingüística. 


El Registre consta de 1.401 professionals amb 2.339 habilitacions totals registrades. Les llengües 
de treball d’aquests professionals són: català, castellà, anglès, alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès.


1.401 persones al Registre de traductors  


i intèrprets jurats amb un total de 2.339 habilitacions{ }
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Voluntariat per la llengua
L’any 2014 s’han creat 10.189 parelles lingüístiques a 195 poblacions, amb un total de 10.831 partici-
pants: 6.291 aprenents i 4.540 voluntaris, que han facilitat la conversa en català a persones que volien 
aconseguir fluïdesa i seguretat. 


L’any 2014, s’ha estès el voluntariat a l’àmbit de la diversitat funcional amb la col·laboració 
d’entitats que atenen persones amb discapacitat intel·lectual, amb un total de 63 parelles lingüísti-
ques i amb resultats molt positius. 


També s’ha incorporat al programa l’àmbit de la diversitat religiosa, amb una primera experi-
ència amb parelles lingüístiques interreligioses a Lloret de Mar.


Ha continuat donant suport a instituts i escoles per tal d’aplicar el model de parelles lingüísti-
ques entre l’alumnat menor d’edat, amb un augment del 30 % de parelles formades. L’any 2014 s’han 
fet 402 parelles lingüístiques a 18 instituts i 8 escoles.


Foment de l’ús
del català


Font: Direcció General de Política Lingüística.


Nombre de parelles
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4.600


1.522


3.800
4.496


6.310


9.437
10.128


201120102009


10.510 10.555
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Més de 90.000 parelles  
lingüístiques en 11 anys{ }
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Així mateix, les persones que han intervingut en el programa han participat en nombroses 
activitats culturals i en una xarxa d’entitats i establiments col·laboradors que les ha acollides i els ha 
facilitat el coneixement de l’entorn. Els establiments col·laboradors es comprometen a vetllar per 
l’ús del català en l’atenció al públic.


•  L’any 2014, s’han dut a terme 1.771 activitats per dinamitzar el programa, amb 61.994 parti-
cipants. 


•  Hi han col·laborat 820 entitats i 3.867 establiments comercials.


•  Des de l’inici del programa, s’han format un total de 91.884 parelles lingüístiques.


1.771 activitats  


amb 61.994  
participants


{ }


4.687  
establiments i entitats 


col·laboradors{ }


Aprenents  
inscrits al 
Voluntariat per  
la llengua, segons  
la procedència. 
2014


Oceania
4 (0,2 %)


Nord d'Àfrica
470 (19,2 %)


EUA i Canadà
24 (1,0 %)


Europa 
extracomunitària
123 (5 %)


Àsia
111 (4,5 %)


Resta d'Àfrica 
183 (7,5 %)


Unió Europea 392 
(16,0 %)


Amèrica Central, 
Mèxic i Carib
301 (12,3 %)


Amèrica del Sud
844 (34,4 %)


Font: Direcció General de Política Lingüística.
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Cinema
El Govern ha contribuït a millorar l’oferta de cinema en català i a afavorir-ne la demanda. Per incre-
mentar-ne l’oferta s’han dut a terme les accions següents:


•  Suport al doblatge i la subtitulació de pel·lícules i manteniment de les polítiques culturals 
d’impuls a la producció de pel·lícules en català.


•  Suport a la subtitulació en català en tots els festivals de la Coordinadora de Festivals de Cinema 
i en la Mòstra de Cinèma Occitan.


•  Continuïtat i extensió del cicle de cinema infantil CINC.


•  Doblatge i subtitulació en català als canals de Televisió de Catalunya (TVC).


•  Extensió de la subtitulació a plataformes de televisió.


El resultat d’aquestes accions ha estat el següent:


•  S’han estrenat 49 llargmetratges: 22 de doblats i 27 de subtitulats al català.


•  El nombre d’espectadors de pel·lícules en català (originals, doblades i subtitulades) ha estat de 
375.868, dels quals 306.895 són espectadors de pel·lícules doblades i subtitulades.


•  El nombre d’espectadors del cicle de cinema infantil CINC ha estat de 52.945 i s’ha dut a terme 
a 38 localitats.


•  Gràcies a l’acord de col·laboració amb Catalunya Film Festivals, 20 festivals catalans han sub-
titulat 564 films (128 llargmetratges i 436 curts) en català.


•  El cicle «El Documental del mes» subtitula en català la seva programació amb el suport de la 
Direcció General de Política Lingüística i s’exhibeix a 32 sales de Catalunya (54,23 %). 15.668 
espectadors (29,36 %) han vist els 9 documentals en VOSC projectats.


•  L’any 2014 s’ha signat un acord entre el Departament de Cultura i CANAL+ pel qual més de 148 
estrenes de cinema i 17 sèries de ficció d’aquesta temporada han estat subtitulades en català. 
Tots aquests continguts representen més de 250 hores de cinema subtitulat en català, d’abril 
a desembre del 2014. Els productes subtitulats estan disponibles a CANAL+ (satèl·lit) i Yomvi 
(vídeo per encàrrec) de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.


 acord


 abril 2014 desembre 2014


Pel·lícules  85 148


Sèries  10 17


148 pel·lícules i 17 sèries subtitulades  


en català a Canal+ i 40 pel·lícules  
subtitulades en català als  


Cinemes Texas
{ }


444.481  
espectadors de cinema  


en català{ }
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En els primers mesos de vigència de l’acord el 58 % d’abonats a Catalunya, País Valencià i les Illes 
Balears coneix el servei i, d’aquests, el 15 % l’han fet servir regularment. Les dades corresponents a 
Catalunya mostren un bon nivell de consum de subtítols en català, que arriba al 21 %.


•  L’any 2014, el Departament de Cultura ha signat un acord de col·laboració amb l’empresa 
que gestiona els Cinemes Texas per incrementar l’oferta i el consum de cinema subtitulat en 
català. Els Cinemes Texas projecten pel·lícules de reestrena en versió original subtitulada en 
català i infantils doblades en català. L’any 2014, ha projectat 40 pel·lícules subtitulades en 
català i ha tingut 33.802 espectadors, del 18 de setembre al 31 de desembre.


• TVC ha doblat al català 1.146 hores de programació:


—  90 hores de pel·lícules.


—  377 hores de sèries.


—  472 hores de documentals.


—  207 hores d’animació.


•  S’han editat 111 títols de DVD: 90 incorporen l’àudio i els subtítols en llengua catalana i 21 
només l’àudio en català.


•  TVC ha cedit 548 hores doblades a altres prestadors del servei de televisió: 240 hores a 8tv, 296 
hores a BTV i 11 hores a altres (10 a Andorra TV/RTVA i una a XTVL). També ha cedit 66 hores 
a productores i exhibidors privats.


Per afavorir la demanda, s’han portat a terme les accions de visibilització i comunicació següents:


•  Rellançament del portal Cinema en català, amb l’oferta de producció pròpia en llengua cata-
lana i de pel·lícules doblades i subtitulades:


—  Programació per pel·lícules i per cinemes, localitats o comarques. 


—  Oferta dels principals festivals de cinema catalans amb pel·lícules doblades o subtitula-
des en català i la programació del cicle de cinema infantil de Catalunya (CINC).


—  Tràilers i espots de les pel·lícules doblades i subtitulades al català.


—   Informació complementària que aplega webs com el de l’Acadèmia del Cinema Català o 
la Filmoteca de Catalunya. 


«Els millors documentals, en català» fa conèixer l’oferta de DVD de documentals subtitulats en 
llengua catalana. Setmanalment es difon un documental al web Llengua catalana i, també, a Face-
book i Twitter. 


•  Pàgina de Cinema en català a Facebook, que inclou la cartellera d’estrenes i exhibicions, i un 
compte a Twitter. L’any 2014, ha tingut 9.622 seguidors a Facebook.
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Català i empresa
Per afavorir l’ús del català a les empreses, la Direcció General de Política Lingüística ha donat su-
port, a través de la convocatòria de subvencions, a:


•   11 organitzacions empresarials, per al desenvolupament de 13 projectes que incrementen la 
presència del català en el seu àmbit.


—  Associació Barcelonina de Locals d’Oci Nocturn: campanya d’informació dels «Recursos 
del català per a l’oci nocturn» i campanya de sensibilització «El català a l’oci nocturn».


—  Associació de Comerciants i Professionals de Fondo Comerç: «Sant Jordi. Els sabors del 
món».


—  Associació de Joves Empresaris de Girona: «Eina per a les empreses» (app gratuïta oberta 
a tots els usuaris).


—  Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya: «Reconeixement a la Qualitat 
Lingüística Empresarial».


— Confederació de Comerç de Catalunya, Campanya «Oberts al Català».


— Associació de Comerciants de Ca n’Aurell: «Joc de paraules».


—  Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord: concurs lingüístic adreçat a comerços asso-
ciats i col·legis, adherits al programa VxL.


— Fundació CECOT Formació. «El català a l’empresa: una qüestió de responsabilitat».


— Fundació privada PIMEC. «Marca’t en català».


— Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès: «L’hora del cafè» i «Siusplaucat».


—  PIMEC. Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. CATEMPRÈN, servei de suport a la comu-
nicació empresarial en català.


•   31 empreses per a 16 projectes d’aplicacions mòbils, 12 projectes de programari i 3 projectes 
de difusió.


—  Manduca Games, SL: incorporació del català a 10 jocs per a dispositius mòbils.


—  Entreprise consulting & training: app del Trivial del nivell C per a iPhone.


—  Aplicacions Digitals, SCP (ApDig): app d’audioguiatge de grans monuments de Catalunya 
mitjançant GPS.


—  Nanu, Irina Roxana: guia multimèdia de pronunciació JoJaParlo (disponible al web i apli-
cació per a iOS i Android).


—  Baobab Interactive, la factoria Interactiva, SL: app El gran atles del món. (atles en format 
joc per a nens, joves i adolescents).


—  Barcelona Multimèdia, SL: Les aventures de Noemí i el Pilot (nous Otijocs, 8 apps).


—  Planet Factory Interactive, SL: Planet Apps (10 aplicacions per a iOS i Android per a infants 
de 2 a 8 anys).


{ }
Suport a 11 


organitzacions 


empresarials, 
31 empreses i 3 sindicats 
per al foment del català  


en el seu àmbit
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—  Btripple 2012, SL: Ninus (un projecte educatiu per als infants).


—  Flor Edicions, SL: Civitas Barcelona (app per difondre la història, la cultura i la gastrono-
mia de Barcelona).


—  Ocisport Bussines, SL: Smart Catalunya (app i web per aprendre català i interactuar amb 
el territori).


—  Atlantis IT, SL: MotoGPS/cotxeGPS (app per a la telelocalització GPS de vehicles. I OnEts 
(xarxa social de localització GPS).


—  Editorial de Música Boileau, SL: Enric Granados, un gran músic català a l’abast de tothom 
(app per a iOS).


—  Edicions Additio, SL: Additio. Quadern de notes del professor (app per a tauletes adreçada 
als docents).


—  Contrapunt, SCCL: web app per a mòbils i ordinadors amb informació del Vallès Oriental.


—  Marketing & Comunication Projects, SL: aplicació per a mòbils de publicacions relaciona-
des amb el món de la muntanya.


—  Smart Medical Solutions, SL: Medkia, programari informàtic que permet gestionar paci-
ents en l’àmbit de la salut.


—  Asartec Consultoria, SL: productes de programari de l’empresa.


—  Atlantis IT, SL: plataforma web de gestió de flotes de vehicles mitjançant la localització GPS.


—  La Factoria d’Imatges Serveis Gràfics, SL: MakerPF (programa amb contingut educatiu) i 
Make it (aplicació per crear interactius educatius).


—  Casamayor Franco, Pedro José: programari de recursos humans MBS. Selecció de Perso-
nal; programari MBS. Facturació Express; programari MBS. Total Training, d’entrenament 
esportiu; programari MBS. Gestió de consultes mèdiques.


—  Comerzia Cloud Services, SL: Intrastat Online (aplicació informàtica de gestió de decla-
racions duaneres).


—  Carlos Castilla Ingenieros, SA: programari de gestió de recursos humans del Grupo Castilla.


—  Moncasoft, SLU: mòdul de producció en català de l’aplicació MGest ERP (de gestió inte-
gral de l’empresa).


—  Knowledge Innovation Market, SL: programari Knowledge Evaluation Tool, d’avaluació 
tecnològica.


—  Mola TV, SL: programa audiovisual sobre tecnologia RSS per a la difusió de notícies en català.
—  Metropolitana d’Audiovisuals, SL: programa radiofònic sobre tecnologia RSS per a la di-


fusió de notícies en català.
—  Ocisport Business, SL: «El català et parla". Difusió del català i agenda cultural a més de 40 


centres esportius 
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• 3 organitzacions sindicals.


—  Confederació sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya: Projecte d’actuaci-
ons del Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya.


—  Unió General de Treballadors: Projecte de promoció de l’ús de la llengua catalana de la 
UGT a Catalunya.


—  Unió Sindical Obrera de Catalunya: Projecte de promoció de l’ús de la llengua catalana a 
Barcelona, Tortosa i Sabadell.


El CPNL també ofereix suport a les empreses i als establiments comercials i els facilita assesso-
rament i recursos per treballar en català.


•  8.784 comerços i empreses de tot el territori de Catalunya han rebut, durant l’any 2014, infor-
mació de la campanya «Català i empresa, ja estàs al dia?» de la Direcció General de Política 
Lingüística. L’objectiu és la difusió a les empreses i establiments comercials de les disposici-
ons lingüístiques del Codi de consum de Catalunya.


•  El 2014 el Consorci ha signat 1.475 nous acords i convenis de col·laboració amb empreses per in-
crementar el coneixement i l’ús de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic. Aquests nous 
acords, sumats als 3.683 convenis vigents, fan que el 2014 hi hagi 5.056 acords amb el sector.


Més de 5.000 


acords de 


col·laboració 


amb empreses  
per fomentar l’ús  
del català vigents  


el 2014


Subvencions  
de la DGPL  
per afavorir l’ús  
del català  
a l’empresa,  
per destinatació.  
2014


Empreses per 
programari 12 %


Empreses  
per app 16 %


Organitzacions 
sindicals 3 % 


Organitzacions 
empresarials 13 %


Empreses  
per difusió 3 %


{ }Font: Direcció General de Política Lingüística.
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Foment del català a les pimes
El Departament de Cultura i PIMEC han signat un conveni per establir un marc de comunicació i de 
col·laboració entre ambdues institucions per al foment de la llengua catalana en el sector empresarial, 
així com en les activitats i serveis de PIMEC a Catalunya. 


Dins del programa d’activitats per impulsar l’ús del català en les petites i mitjanes empreses, 
PIMEC ha dut a terme:


•  El projecte CATEMPRÈN, servei de suport a la comunicació empresarial en català. 


•  8 jornades sobre «La importància de la comunicació en català a l’empresa» a Barcelona, Girona, 
Santa Coloma de Farnés, Tàrrega, Manresa, Tarragona, Sant Celoni i Lleida. 


•  Forfet CATEMPRÈN de suport a la comunicació empresarial, servei de consultes sobre la co-
municació en català a emprenedors i autònoms.


•  Concurs CATEMPRÈN per donar valor a les empreses que vetllen per l’ús del català.


•  27a edició del Premi a la Qualitat Lingüística en el Món Empresarial. S’ha atorgat a la Sala de 
Cinema Rambla de l’Art de Cambrils. Aquest premi té com a objectiu reconèixer la qualitat lin-
güística i el foment de l’ús del català de les empreses.


Col·laboració amb la Confederació de Comerç de Catalunya
El Departament de Cultura i la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) han signat un conveni 
per refermar la col·laboració que mantenen des del 1989 per al foment de l'ús del català en el sector 
del comerç, els serveis i el turisme a Catalunya. El conveni estableix noves estratègies comunes per fo-
mentar l'ús del català entre les 350 organitzacions de comerciants que agrupa la CCC, que representen 
més de 90.000 comerços (el 80 % del comerç català).


El Govern ha reforçat la col·laboració amb la Confederació en la campanya «Oberts al català», per 
promoure el català en diferents àmbits, com ara el comerç, els serveis o el turisme, i també en la campa-
nya «Oberts al català» als comerços d’immigrants: 6a edició del Pla d’assessorament comercial i lingüístic. 


S’han visitat 109 establiments, 88 dels quals regentats per nouvinguts. S’ha lliurat el Premi CCC 
a la millor iniciativa lingüística del sector comercial, que té com a finalitat reconèixer l’esforç que fan 
les entitats, empreses i associacions dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme per promoure 
l’ús del català.


En aquest marc, el Departament d’Empresa i Ocupació ha fet les actuacions següents: 


•  Incorporació de la llengua italiana a les guies Com obrir un comerç i Guia bàsica de normativa 
comercial.


•  Elaboració de diversos materials adreçats a comerços. 


•  Edició en català, aranès, castellà, francès, anglès, italià, alemany, rus i hebreu del material pro-
mocional (guia) Benvinguts al Pirineu i les Terres de Lleida.
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Campanya «I tu, jugues en català?»
Durant l’any 2014 s’ha fet el llançament de la segona onada de la campanya «I tu, jugues en català?», 
amb l’objectiu de donar a conèixer i facilitar l’accés a l’oferta de jocs i joguines en català i fomen-
tar-ne el consum entre els ciutadans.


L’any 2014, hi ha hagut 499 establiments adherits a la campanya. Els 22 centres de normalitza-
ció lingüística del Consorci han organitzat diferents activitats.


— 9 tallers i 3 mostres de jocs.


— 14 fires i parcs de Nadal.


—  Amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme, 
concurs de fotografia a les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter.


— Concurs en línia Juga-hi!.


Joventut i lleure
La Direcció General de Política Lingüística dóna suport a les entitats de lleure més importants del 
país per afavorir actuacions d’extensió de l’ús del català. L’any 2014, a través de la convocatòria anu-
al per a iniciatives d’entitats sense ànim de lucre destinades a promoure l’ús de la llengua catalana 
a Catalunya, s’ha donat suport a 11 entitats juvenils i de lleure, el 15,06 % del total dels projectes 
presentats. Les entitats que han rebut aquest suport són:


— Associació Cultural Acampada Jove, per al concurs Música Jove 2014.
—  Associació de Joves per la Igualtat i la Solidaritat, per al projecte APARAULAT: català per a 


la inserció sociolaboral.
— Associació La Rotllana, per al XVI Concurs de Música de Badalona.
—  Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris, per al projecte Comunica’t en català. Ac-


cions de foment de l’ús interpersonal del català per a joves nouvinguts.
—  Centre d’Estudis de l’Esplai, per al projecte Consum.... i ACCIÓ! Tallers per al foment del 


català entre els joves.
—  Fundació Catalana de l’Esplai, per al projecte Expressa’t en català. Esplais, espais dinà-


mics per al foment de la llengua catalana.
— Fundació La Roda d’Accions Culturals i de Lleure, per al programa Comunica’t 2014.
—  Fundació Pere Tarrés, per a la promoció de l’ús del català en les activitats d’educació en el 


lleure del MCECC i per a l’aplicació del MCEC.
— Grup de Joves de Singuerlin, per al projecte El conte del mes.
—  Unió de Federacions Esportives de Catalunya, per al programa Mou-te en català, el bloc 


de llengua i esport.







76   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


Sanitat
En l’àmbit sanitari, les accions més destacables han estat les següents: 


•  S’han impulsat accions de formació en llengua i s’han signat dos convenis de col·laboració 
entre el Departament de Salut i el TERMCAT per a l’elaboració del Diccionari de bioètica i l’ac-
tualització i difusió de les dades terminològiques del Diccionari Enciclopèdic de Medicina.
També s’ha treballat en l’elaboració del Vocabulari de vacunes, que finalitzarà l’any 2015, 
amb la participació de tècnics del Servei de Medicina Preventiva. 


•  S’han mantingut actualitzats els continguts lingüístics per a professionals del Canal Salut 
amb la voluntat d’oferir recursos lingüístics, i se n’ha fet difusió continuada.


•  A finals d’any s’ha iniciat un nou projecte que té com a objectiu l’adaptació i traducció a la llen-
gua catalana dels qüestionaris de qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS), que s’uti-
litzen actualment en llengua castellana, sobretot en l’àmbit d’atenció primària i hospitalària. 


•  L’Hospital Sant Jaume d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, en col·laboració amb el CPNL i el SLC 
d’Olot-la Garrotxa, ha col·laborat en els continguts de les revistes Bufador i La veu de Sant 
Jaume. També ha dut a terme una activitat del programa Voluntariat per la llengua amb un 
grup de dones marroquines, per treballar temes de salut.


•  Presentació a l’Hospital Sant Joan de Reus del material Llegir per parlar, llegir per aprendre, 
amb la finalitat que les parelles del programa Voluntariat per la llengua que hi ha a l’hospital 
el puguin utilitzar per reforçar el seu aprenentatge.                                                      


•  S’ha signat un acord de col·laboració entre els ST de Salut de Tarragona, el CNL de Tarragona 
i l’Hospital del Vendrell, per dur a terme una anàlisi lingüística en aquest hospital. 


Justícia
El Departament de Cultura i el Departament de Justícia han signat 5 acords marc amb els col·legis 
professionals del món del dret per impulsar l’ús del català en els àmbits jurídic i judicial. 


La Generalitat, a través dels acords, ofereix formació i eines lingüístiques a més de 25.000 pro-
fessionals dels àmbits jurídic i judicial: 20.000 professionals de l’advocacia, 1.000 procuradors, 440 
notaris, 160 registradors i prop de 4.000 graduats socials. 


El 2014 han seguit formació en català en el marc dels acords signats un total de 457 professi-
onals del món del dret, entre advocats, procuradors, notaris, registradors de la propietat i graduats 
socials. Aquestes accions volen incrementar l'ús del català al món jurídic i judicial i garantir els drets 
lingüístics dels ciutadans.
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La capacitació lingüística


El sistema actual de valoració de coneixement de català en la provisió de places a l’Administració 
de justícia es basa en l’atribució d’un mèrit i es té en compte en els concursos de trasllat i en les 
primeres destinacions.


•  Jutges. El nivell meritat és l’elemental i compta com a antiguitat d’1 any, 2 anys i 3 anys, de-
penent de la categoria.


•  Secretaris judicials. Computa en diferents situacions i es poden establir places amb perfils 
singulars en què hi hagi el requisit. El nivell elemental compta 1 any a l’escalafó; el de sufici-
ència, 2 anys, i el superior, 3 anys.


•  Fiscals. El seu Estatut en preveu la valoració en les convocatòries de fiscals substituts, d’acord 
amb els diferents nivells de competència lingüística (elemental, suficiència o superior).


•  Funcionaris d’auxili, tramitació i gestió. Es valora en la primera destinació i en els trasllats, 
d’acord amb els nivells (suficiència o superior).


Impuls del certificat de coneixement de llenguatge jurídic en català


El Govern ha aprovat un decret que impulsa el certificat de coneixement de llenguatge jurídic en cata-
là (nivell J) per fomentar-ne el coneixement entre els col·lectius professionals de l’àmbit de la justícia i 
aconseguir fer efectius, així, els drets lingüístics dels ciutadans. Impulsats pels departaments de Justí-
cia i de Cultura, el decret estableix i regula els requisits necessaris per obtenir el certificat J, que expe-
dirà la Direcció General de Política Lingüística i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.


El certificat permetrà redactar textos en català adequats al contingut i a l’estructura de cada do-
cument i usar adequadament i correcta els recursos lingüístics tenint en compte el llenguatge jurídic.


Campanya «En català, també és de llei»


A finals del 2014 s’ha llançat la campanya «En català, també és de llei» per fomentar l’ús del català 
en l’àmbit judicial. L’acció, en què ha col·laborat el Departament de Justícia, té com a objectiu infor-
mar i sensibilitzar, d’una banda, la ciutadania perquè usi el català en les relacions amb el món de la 
justícia, i, de l’altra, els professionals del sector perquè facin servir el català com la llengua habitual 
emprada tant en jutjats com en registres públics, notaries, despatxos d’advocats o consultes de gra-
duats socials, entre altres entorns.


«En català, també és de llei» s’adreça als professionals del dret i la justícia perquè facilitin als 
ciutadans l’elecció de llengua.


S’ha creat un espai web, amb la participació de testimonis, una cartera d’eines i recursos per 
treballar en català, adreçats als professionals del dret, amb informació dels drets i de les actuacions 
judicials que es poden dur terme en català. http://www.gencat.cat/llengua/justicia/.
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L’any 2014, destaquem les actuacions següents:


—  Presentació de la campanya en el marc de la V Jornada per Promoure l’Ús del Català a la 
Justícia, organitzada per la Comissió de Llengua del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya (CICAC).


—  El Ple del Parlament ha aprovat proposar a les Corts Generals que modifiquin la Llei orgà-
nica del poder judicial, la Llei per la qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, i 
altres normes correlatives per garantir el coneixement del català del personal de l’Admi-
nistració de justícia.


La proposició té com a finalitat fer que l’oficialitat del català a l’Administració de justícia 
sigui plenament efectiva. D’aquesta manera, es dóna compliment no només a la legisla-
ció vigent sinó també a les recomanacions del Consell de Ministres del Consell d’Europa 
sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.


L’any 2014 un total de 1.442 professionals s’han inscrit a cursos de llengua catalana i de llen-
guatge jurídic. Aquestes persones procedeixen dels diferents col·lectius de l’Administració de justí-
cia: jutges, fiscals, secretaris i personal administratiu i dels col·lectius professionals de l’àmbit jurí-
dic, fruit dels acords signats entre el Departament de Cultura i el Departament de Justícia amb els 
col·legis professionals que els representen: advocats, notaris, procuradors dels tribunals de Catalu-
nya, graduats socials i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.
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Portal Jurídic de Catalunya


El Portal Jurídic de Catalunya (http://portaljuridic.gencat.cat/) ofereix el dret vigent a Catalunya i 
un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa ac-
tualitzada en català. L’accés de la societat (ciutadania, empreses, judicatura, administracions públi-
ques, etc.) a les normes vigents és un dels principis bàsics de la transparència i la qualitat democrà-
tica i del foment de l’ús social del català. Al llarg del 2014, el Portal Jurídic de Catalunya ha publicat 
590 consolidacions de normes i 6.729 afectacions normatives, i ha incorporat la consolidació retros-
pectiva dels decrets del Govern de Catalunya del període 1978-1993, que s’afegeixen als decrets del 
període des del 1999 fins a l’actualitat (consolidats i consultables des de la creació del Portal).


Pel que fa a la consulta de la legislació de l’Estat consolidada en català, l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions ha treballat amb l’equip Lexcat del Departament de Justícia, que 
enguany ha elaborat la consolidació d’11 normes noves i es responsabilitza de l’actualització de 
totes les normes estatals publicades al Portal Jurídic de Catalunya (a final d’any, 171 normes estatals 
consolidades en català). 


El Portal Jurídic de Catalunya ha vist reconeguda la seva funció per la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que, a l’article 63.2, estableix: 
«L'Administració, per a facilitar el coneixement del dret vigent, ha d'elaborar textos consolidats de 
les normes quan s’hagin modificat. Els textos consolidats tenen valor informatiu i han d'indicar 
clarament llur naturalesa i quines normes consoliden».
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Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
La traducció al català de la legislació publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) està coordi-
nada per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) de la Generalitat, i cal 
destacar-ne la importància amb vista a la normalització dels procediments judicials en català 
i la presència del català entre els operadors jurídics en general; la traducció de normes jurídi-
ques proporciona els mitjans perquè es puguin seguir íntegrament en català els procediments 
judicial i administratiu.


El servei de traducció del BOE es va començar a prestar per conveni entre l'Administra-
ció general de l'Estat i la Generalitat l'any 1998, però els termes de l'acord de col·laboració 
també incloïen l'edició de suplements retrospectius de totes les normes amb rang de llei no 
derogades de forma expressa publicades al BOE, raó per la qual hi ha traduït un conjunt de su-
plements d'un total de 19 anys anteriors a la signatura de l'acord esmentat (des de l'any 1979). 
Tots els suplements són consultables en el web del BOE.


Durant l'any 2014, s'han traduït 10.535 pàgines de normes estatals, que corresponen a un 
total de 309 disposicions, publicades en 292 suplements. L'evolució respecte a anys anteriors 
es pot observar en la taula següent:


BOE en català 2010 2011 2012 2013 2014


Suplements 310 297 290 304 292


Disposicions 400 388 209 267 309


Pàgines 6.095 6.606 3.384 5.285 10.535
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Entitats
Les entitats que promouen l’ús del català per iniciativa pròpia són una mostra de vitalitat social i un 
aliat de primer ordre per a la política lingüística de la Generalitat. Per aquest motiu, el Departament 
de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, en fomenta el treball amb dues 
línies d’actuació:


•  Suport a projectes de foment de l’ús del català impulsats per entitats. Durant l’any 2014, s’han 
atorgat ajuts a 73 projectes, que tenen com a objectiu incidir en aquells sectors de la població 
en què es produeix un dèficit en l’ús de la llengua catalana. Les entitats que s’hi han acollit 
pertanyen a l’àmbit de la cultura, la integració social, les organitzacions empresarials i sindi-
cals, el foment de la llengua catalana, la joventut, l’esport i el lleure.
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•  La Generalitat, a través dels departaments de Cultura, de la Presidència, de Governació i Rela-
cions Institucionals, d’Ensenyament, de Benestar Social i Família, d’Empresa i Ocupació i de 
Justícia, dóna suport a la Plataforma per la Llengua, d’acord amb el conveni de col·laboració 
signat.


•  Impuls del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. El Cens agrupa fundacions i as-
sociacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit 
d’actuació. L’any 2014 ha passat de 120 a 142 entitats, la qual cosa representa un increment 
del 18,33 %. 
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Divulgació de la llengua catalana
El 2013, la Direcció General de Política Lingüística va posar en marxa el projecte L‘app de la setma-
na, amb motiu de la celebració del Mobile World Congress per fer conèixer l’oferta d’aplicacions per 
a dispositius mòbils en català i fomentar-ne l’ús.


Al llarg d’aquest període s’han recomanat 95 aplicacions en català, que són una mostra dels 
milers d’aplicacions en català que hi ha a la xarxa i que no paren de créixer gràcies a la demanda que 
hi ha en el mercat.


Una altra iniciativa de difusió setmanal de la Direcció General de Política Lingüística, «Revistes 
en català», ha donat a conèixer les publicacions més destacades en llengua catalana que es poden 
trobar al quiosc.


300 fets de llengua


Amb motiu de la commemoració del Tricentenari dels fets de l’11 de setembre de 1714, el Departa-
ment de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha dut a terme el projecte 
«300 fets de llengua», per ampliar el coneixement de la ciutadania sobre els esdeveniments, positius 
i negatius, que han marcat la llengua catalana al llarg de la història. La campanya ha inclòs un joc de 
taula, un lloc web amb un recull cronològic interactiu amb els 300 fets més rellevants de la llengua, 
un concurs adreçat als alumnes i voluntaris del Consorci per a la Normalització Lingüística i un con-
curs adreçat a la població per mitjà de la premsa comarcal. 


Han participat al concurs 2.729 alumnes i 210 participants del programa VxL de 72 poblacions, 
i al juny s’ha dut a terme, en un acte festiu, la gran final amb les 41 parelles finalistes, 9 de les quals 
han resultat premiades. En relació amb el concurs a través de la premsa, hi han participat 14 mitjans 
i 1.000 persones.


La Línia del temps de la història del català és un lloc web on s’han disposat de manera gradual els 
300 fets, que han quedat endreçats cronològicament: http://www.gencat.cat/llengua/300fets/linia/.


II Nit de la Llengua al Món Digital


L’any 2014 la Direcció General de Política Lingüística i Amical Wikimedia han organitzat la segona 
edició de la Nit de la Llengua al Món Digital. L’acte central ha estat una viquimarató, en què diversos 
voluntaris han actualitzat els articles sobre la llengua catalana a la Viquipèdia. Aquest any s’ha cele-
brat simultàniament a Barcelona, Girona i Tarragona.


El tema central en la II Nit de la Llengua al Món Digital han estat els contingut de la campanya 
«300 fets de llengua».
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Català, llengua d’Europa


«Català, llengua d’Europa» és una exposició organitzada pel Departament de Cultura que mostra 
amb dades objectives la vitalitat, el prestigi i la capacitat competitiva de la llengua catalana en el 
marc de les llengües d’Europa, distribuïdes en 7 àmbits amb textos breus en català i una altra llen-
gua (anglès, alemany, italià i sard) i imatges que reforcen aquesta visió.


L’any 2014 s’han organitzat 58 exposicions, ha recorregut 39 localitats catalanes i en destaca l’es-
tada al Museu del Barça. Més de 825.000 persones han visitat l’exposició a Catalunya, que també s’ha 
vist en altres localitats de fora com ara Prada de Conflent, Nantes, Granada i Paranà.


A l’entorn de l’exposició s’han organitzat conferències i taules rodones com són la conferència 
«Salvar paraules?» de la periodista Empar Moliner a Manresa, la conferència «Catalunya, una llen-
gua i una nació europees» a Lleida i la taula rodona «Catalunya y España: estado de la cuestión» a 
Granada.


Premis
La Generalitat de Catalunya i diverses entitats, especialment dels àmbits econòmic i del lleure, re-
coneixen, per mitjà de premis, les persones i organitzacions que estimulen la qualitat i el prestigi 
social de la llengua. L’any 2014, la Direcció General de Política Lingüística ha participat en els premis 
relacionats amb la llengua catalana i la llengua de signes catalana, i hi ha donat suport.


•  V Premis Pompeu Fabra, impulsats pel Departament de Cultura, instituïts l’any 2008 amb 
l’objectiu de reconèixer persones, entitats, empreses o organitzacions, per les seves apor-
tacions al foment de l'ús de la llengua catalana. Els guardons es lliuren en les sis categories 
següents: 


— Premi Pompeu Fabra a la projecció i difusió de la llengua catalana.


— Premi Pompeu Fabra a la trajectòria professional, científica o cívica.


— Premi Pompeu Fabra de l'àmbit socioeconòmic.


— Premi Pompeu Fabra de comunicació i noves tecnologies.


— Premi Pompeu Fabra a la incorporació a la comunitat lingüística catalana.


— Premi Pompeu Fabra al voluntariat lingüístic.


•  III Premi Robèrt Lafont, impulsat pel Departament de Cultura, instituït l’any 2010 en reconei-
xement de la defensa, projecció i promoció de la llengua occitana.
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Empresa


•  Premi CCC a la Millor Iniciativa Lingüística del Sector Comercial, atorgat per la Confederació 
de Comerç de Catalunya.


•  Premi PIME a la Qualitat Lingüística en el Món Empresarial, organitzat per la patronal de la 
petita i mitjana empresa. 


•  Premi Alimara.cat, organitzat pel Centre d’Estudis Turístics Tècnics (CETT).


•  Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial, atorgat per l’Associació Independent de 
Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC).


•  Premi a la Normalització Lingüística en l’Àmbit Socioeconòmic de l’Alt Camp (Consorci per a 
la Normalització Lingüística i Consell Comarcal de l’Alt Camp).


Cinema


•  Premis Llanterna Digital, atorgats per la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida a curt-
metratges en català i occità.


•   VI edició del Premi Gaudí a la millor pel·lícula en català (Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes).


•  Premis Fic-cat. Festival de Curtmetratges en Català «Costa Daurada» (Associació Fic-cat).


•  Premis Filmets (Filmets Badalona Film Festival).


Entitats i organitzacions


•  II Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà (Institut d’Estudis Ilerdencs, 
UdL, Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, IEC i Òmnium Cultural, en col·laboració amb el Depar-
tament de Cultura).


•  Premi Carme Serrallonga a la Qualitat Lingüística (Universitat de Barcelona).


•  Concurs literari Roc Boronat en llengua catalana.


•  27a edició del Premi a la Normalització Lingüística i Cultural (Ateneu d’Acció Cultural-ADAC).


•  Premi Agustí Juandó i Royo (Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya).


•  Premis Joan Coromines, atorgats per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua a perso-
nes o col·lectius pel seu compromís.


•  14è Premi Jaume Camps de Sociolingüística (Òmnium Cultural del Vallès Oriental).


•  Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català, Reus (Ajuntament de Reus, Consorci per a la Nor-
malització Lingüística).


•  Premi Aramón i Serra a la Fidelitat Lingüística (Associació Llengua Nacional).


•  Premis Josep M. Batista i Roca. Memòrial Enric Garriga Trullols (Institut de Projecció Exterior 
de la Cultura Catalana-IPECC).


• Premi LSC-FESOCA de llengua de signes catalana.
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Presència a Internet i a les xarxes socials


La presència dels òrgans de política lingüística de la Generalitat a Internet i a les xarxes socials està 
consolidada. Els webs del Consorci per a la Normalització Lingüística, el Centre de Terminologia 
TERMCAT i la Direcció General de Política Lingüística han assolit un total de 7.563.705 visites.
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Drets 
lingüístics


Oficina de Garanties Lingüístiques 
La Direcció General de Política Lingüística atén queixes ciutadanes relacionades amb els drets lin-
güístics i l’ús de la llengua, i altres peticions d’informació a través de l’Oficina de Garanties Lingüísti-
ques. El 2014 ha atès 556 peticions ciutadanes, de les quals 151 han fet referència a drets lingüístics.


Així mateix, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut també han atès queixes que, 
en l’àmbit sanitari, se’ls han adreçat per motius lingüístics. En total, han atès 101 queixes: 73 per 
manca d’ús del català i 28 per manca d’ús del castellà.
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556 peticions  
a l’Oficina de Garanties 
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 barcelona girona lleida tarragona terres de l'ebre total


Nombre de denúncies 68 2 1 3 0 74


Actuacions inspectores 952 229 81 35 14 1.311


Infraccions constatades 481 39 3 11 4 538


Expedients sancionadors 
resolts 54 0 1 2 0 57


Quantia d’expedients 
sancionadors 48.350 € 0 € 1.500 € 1.500 € 0 € 51.350 €


Agència Catalana del Consum
L’Agència Catalana del Consum és l’organisme que té la competència de garantir el compliment, 
per part de les empreses, dels drets de les persones com a consumidores i usuàries de serveis. Per 
protegir el consumidor utilitza diferents mecanismes:


La diferència entre les infraccions constatades i els expedients resolts s’explica perquè la majo-
ria de les infraccions detectades s’han esmenat en el període de tramitació de l’expedient.
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La projecció exterior


Es duen a terme estudis de llengua i literatura catalana en 148 universitats d’arreu del món; d’aques-
tes, 86 integren la Xarxa d’Estudis Catalans a l’Exterior de l’Institut Ramon Llull (IRL).


El 2014, l’IRL ha dut a terme les principals accions següents:


•  Manteniment de la Xarxa d’Estudis Catalans a l’Exterior amb 86 universitats de 26 països, de 
les quals 66 són a Europa, 17 a Amèrica, 2 a l’Àsia i 1 a Oceania.


•  El curs 2014-2015 s’ha iniciat docència de català a la TUFS (Universitat d’Estudis Estrangers de 
Tòquio) al Japó i a la Universitat de Regensburg a Alemanya, i s’ha reprès la docència de literatu-
ra catalana a la Universitat de Milà, interrompuda durant dos cursos acadèmics. S’ha estat treba-
llant en la preparació d’acords amb a la Universitat de São Paulo (el Brasil) i la Universitat d’Es-
tudis Estrangers de Pequín (BFSU), amb la voluntat d’iniciar docència d’estudis catalans a partir 
del 2015. D’altra banda, no s’ha mantingut el suport econòmic a les universitats de Lancaster (el 
Regne Unit) i Brown (els Estats Units), les quals han deixat d’oferir docència d’estudis catalans. 


L’ensenyament  
del català  
a l’exterior


 Font: Institut Ramon Llull.
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• El nombre d’estudiants matriculats a assignatures de llengua i cultura catalanes ha estat de 
5.848, la majoria dels quals del Regne Unit (700), França (582) i Alemanya (551). D’acord amb 
la tendència dels darrers anys, les assignatures de llengua són les que tenen més estudiants 
(67,50 %), sobretot les dels nivells A1, A2 i B1 (83 %) tot i que es constata un augment progressiu 
d’assignatures de contingut cultural (16 %) i literari (9 %).


• A les universitats alemanyes s’ha continuat treballant en la implantació de la Qualificació 
Complementària, que el 2014 ha comptat amb la participació de 12 estudiants procedents de 
diverses universitats, un descens significatiu respecte de l’any anterior.


• S’ha continuat el foment dels estudis avançats i la recerca mitjançant el finançament del Cen-
tre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona de París, el Centre de Recerca en Estudis 
Catalans (Queen Mary, Universitat de Londres), la Càtedra d’Estudis Catalans Joan Coromines 
(Universitat de Chicago), la Càtedra Juníper Serra (Universitat de Stanford) i la Càtedra Rodore-
da (The Graduate Center; City University of New York).


• L’Institut Ramon Llull ha organitzat diverses actuacions adreçades als estudiants de fora del 
domini lingüístic per facilitar-los el desplaçament als territoris de llengua catalana:


—  Durant el curs acadèmic 2013-2014 s’han impartit cursos a les universitats de Bari, Bre-
men, Bochum, Bolonya, Cork, Manchester, Nàpols (L’Orientale), Roma (La Sapienza), Torí 
i Venècia, adreçats a estudiants que tenen previst de continuar o ampliar els seus estudis 
en una universitat de parla catalana, a fi que adquireixin nocions bàsiques de català en 
origen. Hi ha participat un total de 286 estudiants.


—  XIII Campus Universitari de la Llengua Catalana. Celebrat a Andorra la Vella i Girona entre 
el 13 i el 27 de juliol, s’hi han impartit cursos de llengua catalana de nivell elemental (B1) 
i intermedi (B2) i cursos sobre cultura catalana i s’hi han organitzat activitats i visites cul-
turals adreçades a 29 estudiants procedents de 12 països (Alemanya, el Canadà, els Estats 
Units, Estònia, França, Hongria, Itàlia, Polònia, el Regne Unit, la República Txeca, Rússia i 
Sèrbia).


—  Estada lingüística d’estiu a Barcelona. L’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració de la 
Universitat de Barcelona, ha organitzat la segona edició de l’Estada lingüística d’estiu a 
Barcelona entre l’1 i el 18 de juliol, adreçada a estudiants de català de les universitats i 
altres centres docents de l’exterior. L’estada ha combinat cursos de llengua de nivell ele-
mental (B1) i intermedi (B2) i de cultura catalana amb un programa d’activitats de lleure i 
d’intercanvi lingüístic i grups de conversa amb estudiants de la Universitat de Barcelona. 
Hi ha pres part 28 persones d’11 països (Alemanya, el Canadà, Croàcia, Espanya, els Estats 
Units, França, Polònia, el Regne Unit, la República Txeca, Rússia i Sèrbia). 


5.848  


estudiants  


han cursat 


estudis de llengua, 
literatura i cultura catalanes 


a les universitats 
estrangeres


{
}
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• Programes de formació per al professorat:


—  XXVIII Jornades Internacionals per a Professors de Català. Del 21 al 24 de juliol, l’Insti-
tut Ramon Llull ha organitzat la vint-i-vuitena edició de les Jornades Internacionals per a 
Professors de Català, un espai de formació i de trobada, debat i reflexió per al professorat 
d’estudis catalans de les universitats de l’exterior. Celebrades a la Universitat de Lleida, hi 
ha assistit un centenar de professors que també han compartit experiències pedagògiques 
per mitjà de presentacions, tallers i grups de treball.


—  Cultura estrangera a l’aula: pràctiques, reptes i materials didàctics. L’Institut Ramon Llull i 
la Universitat de Saarland han organitzat una jornada de formació adreçada al professorat 
d’estudis catalans de les universitats alemanyes. Al curs, celebrat a Saarbrücken el dia 9 de 
maig, hi ha assistit 21 professors de 16 universitats.


—  Lingue a confronto: la didattica di lingue affini. L’Institut Ramon Llull i la Universitat Ca’ 
Foscari de Venècia han organitzat aquest curs de formació per al professorat de català 
d’Itàlia i Croàcia els dies 27 i 28 de novembre. El curs ha comptat amb l’assistència de 21 
professors d’11 universitats italianes i de la Universitat de Zadar de Croàcia.


—  Curs de formació de didàctica de la llengua com a idioma estranger. L’Institut Ramon Llull, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats han organitzat la cin-
quena edició d’aquest curs celebrat a Vinaròs i a Morella del 17 al 19 d’octubre. El curs té 
per objectiu contribuir a la formació de futurs professors de llengua catalana en universi-
tats de l’exterior i en aquesta edició s’hi ha inscrit 40 persones.


—  Plataforma Xarxallull.cat. La plataforma Xarxallull.cat és un espai de referència per al 
professorat de l’exterior, on comparteixen experiències docents i s’hi organitzen i difo-
nen activitats diverses. També s’ha continuat utilitzant com a plataforma d’ensenyament i 
aprenentatge amb la possibilitat d’oferir-hi cursos monogràfics, i la comunitat de pràctica 
sobre l’elaboració de programes de cultura ha tingut seguiment fins al mes de juny.


•  L’Institut Ramon Llull ha continuat el suport a les associacions internacionals de catalanística, 
formalitzat mitjançant convenis anuals per a la realització de projectes relacionats amb els es-
tudis catalans:


—  Anglo-Catalan Society (ACS)


—  Association Française des Catalanistes (AFC)


—  Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC)


—  Deutscher Katalanistenverband (DKV)


—  North American Catalan Society (NACS)


—  Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC)


—  Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC).


182 professors 
d’estudis catalans  


d’arreu del món han participat 
en programes de formació


{ }
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Comunitats catalanes a l’exterior
Les comunitats lingüístiques a l’exterior han mantingut la seva activitat pel que fa al català. Aquestes 
comunitats, constituïdes per catalans i catalanòfils d’arreu del món, tenen reconeixement oficial de 
la Generalitat. Al llarg de l’any, amb el suport del Govern, s’hi ha organitzat 147 cursos i tallers de 
llengua catalana gestionats per 51 entitats.


Font: Departament de la Presidència.  
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.


Alemanya 3


Argentina 13


Austràlia 1


Àustria 1


Bèlgica 1


Brasil 2


Canadà 1


Costa Rica 1


Cuba 1


Dinamarca 1


Equador 3


Espanya 5


França 5


Itàlia 2


Japó 1


Luxemburg 1


Mèxic 2


Paraguai 1


Suïssa 2


Uruguai 1


Veneçuela 1


Xile 1


Xina 1


TOTAL 51


147 cursos en comunitats 
catalanes de l’exterior


Mapa de les 
comunitats 
catalanes  
a l’exterior


Font: Departament de la Presidència. Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
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Els territoris de parla catalana han de disposar d’espais i d’instruments per col·laborar, per com-
partir informació, projectes i recursos, i per promoure la llengua.


Casa de la Generalitat a Perpinyà
La Casa de la Generalitat a Perpinyà, representació oficial del Govern català a la Catalunya del Nord, 
a través del seu Servei de Difusió de la Llengua Catalana, dóna suport i recursos a les iniciatives i pro-
jectes de promoció del català i ofereix assessorament a institucions, empreses i associacions.


• L’any 2014 s’han fet els cursos de català següents:


•  Exàmens de català de la Direcció General de Política Lingüística amb un total de 88 persones 
inscrites.


La Casa de la Generalitat a Perpinyà, a més de cursos, ha organitzat altres actuacions com:


—  El programa Descoberta de Catalunya Sud, d’ajuda a les escoles immersives i bilingües per 
a viatges i estades a Catalunya, amb una participació de 512 alumnes.


—  El programa Lectura en català a l’escola, de subscripcions a revistes en català (Cucafera,  
i Camacuc) per a 21 escoles primàries immersives i bilingües.


—  El programa Voluntariat per la Llengua ha comptat amb dotze noves parelles lingüístiques.


—  La traducció dels textos del catàleg oficial del festival Visa Off de fotoperiodisme amateur 
de Perpinyà.


—  Activitats de divulgació i documentació. S’han fet xerrades sobre llengua catalana a esco-
les de primària i secundària. I també s’ha distribuït documentació sobre la llengua catala-
na en àmbits associatius i escolars.


Col·laboració 
amb altres 
territoris de parla  
catalana


2 de nivell d’iniciació 37 alumnes


1 de nivell complementari 14 alumnes


1 taller immersiu d’estiu 10 alumnes


Total 61 alumnes


Bàsic 36 inscrits


Elemental 27 inscrits


Intermedi 17 inscrits


Suficiència 18 inscrits


Total 88 inscrits
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La Generalitat a l’Alguer
La representació de la Generalitat a l’Alguer ha treballat per reforçar la presència i el coneixement de 
la llengua i la cultura catalanes fora del territori. L’any 2014 s’han dut a terme les actuacions següents:


—  Acord de col·laboració entre el Municipi de l’Alguer i la Generalitat de Catalunya (signat el 
2009) per impulsar, durant 8 anys, les relacions econòmiques, comercials i turístiques. Inclou 
també el reforç dels intercanvis escolars i acadèmics per difondre i consolidar l’ús social de 
la llengua catalana.


—  Publicació d’un conte en edició bilingüe (alguerès-italià) inspirat en la llegenda de Sant Jordi, 
però ambientat a l’Alguer, per fer conèixer als nens algueresos els orígens d’aquesta diada i 
que coneguin la història de l’Alguer. El projecte inclou presentacions de l’autora, Carla Valen-
tino, a les escoles.


—  Projecció del documental Lo dia que els peixos han escomençat a pescar, un film que refle-
xiona sobre la memòria i la identitat cultural de l’Alguer i proposa solucions de futur per 
fomentar l’ús social de la llengua. Taula rodona a Barcelona posterior a la projecció amb re-
presentants de diverses institucions de l’Alguer i de Catalunya.


—  Projecte Botigueta: la reda on volem parlar alguerès, per fomentar l’ús del català en els esta-
bliments comercials.


—  Altres col·laboracions: Istituto Alberghiero de l’Alguer, l’Escola del Treball de Barcelona, IES 
de Sant Andreu de Llavaneres, Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i l’Istituto Bellieni de 
Sàsser, per a l’organització del Seminari de traducció poètica entre autors catalans i sards; Te-
levisió MINET TV, per a l’elaboració d’un reportatge sobre la llengua catalana a l’Alguer; Fun-
dació del FC Barcelona, per al projecte Barçakids a l’Alguer; Òmnium Cultural de l’Alguer, la 
llibreria Cyrano de l’Alguer i Ara Música de l’Alguer, en l’organització del festival Més a prop.
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Extensió territorial de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP 2013)
La Direcció General de Política Lingüística, un cop realitzada l’Enquesta d’usos lingüístics de la po-
blació 2013 (EULP 2013) a Catalunya, ha impulsat el desenvolupament d’enquestes territorials amb 
institucions i entitats dels territoris de llengua catalana, per disposar de dades de tot el domini lingü-
ístic. Així, l’any 2014 s’han signat els acords següents:


—  Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el Ministeri de 
Cultura del Govern d’Andorra 


—  Acord de col·laboració entre el Departament de Cultura i el Municipi de l’Alguer. Enquesta a 
625 ciutadans algueresos.


—  Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i la Universitat de 
les Illes Balears. Mostra teòrica a 1.800 ciutadans.


Altres actuacions
D’altra banda, la Direcció General de Política Lingüística també ha dut a terme les accions següents:


—  Creació d’una plataforma web del portal Llengua catalana, amb presència a les xarxes socials, 
de suport i difusió de les iniciatives per la unitat de la llengua.


—  Promoció de la incorporació d’entitats de tot el territori al cens d’entitats per al foment de la 
llengua catalana. L’any 2014 s’hi han incorporat 11 entitats de fora de Catalunya:


· Centre de Cultura Catalana d’Andorra (Andorra)


· Associació Cultural del Matarranya (Aragó)


· Associació per a l’Ensenyament del Català- APLEC (França)


·    Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer 
  (l’Alguer, Itàlia)


· Romanquí (Roma, Itàlia)


· Institut d’Estudis Eivissencs (Illes Balears)


· Associació Cultural Xarxa Alcover (Illes Balears)


· Fundació Bromera per al Foment de la Cultura (País Valencià)


· Associació Institut Joan Lluís Vives (País Valencià)


· Associació Cívica per la Llengua El Tempir (País Valencià)


· Acció Cultural del País Valencià (País Valencià)


—  Impuls de la Beca Joan Veny. Recerca sobre diversitat i estandardització lingüístiques, a través 
de l’Institut Ramon Muntaner.


—  Suport a Òmnium Catalunya Nord per a la difusió i promoció dels cursos de català per a 
adults.
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Activitats  
a l’Estat 
espanyol


Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid
Les Aules de Català de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid, amb la volun-
tat de difondre al màxim el coneixement de la llengua i la cultura catalanes a Madrid va oferir cursos 
de llengua catalana per a adults. Tots els cursos són de 90 hores de durada.


La Delegació del Govern va dur a terme dues convocatòries per als exàmens de llengua catalana, 
organitzats i administrats per l’Institut Ramon Llull, amb un total de 178 examinands. L’actuació del 
Govern a la resta de l’Estat se centra en activitats de difusió cultural.


A més dels cursos al Centre Cultural Blanquerna i del suport a les universitats de l’Estat espanyol 
des de l’Institut Ramon Llull, la Delegació del Govern ha dut a terme les actuacions següents:


—  Celebració de la Setmana de la Cultura Catalana al Centre Cultural Blanquerna.


—  4.462 persones de la resta de l’Estat espanyol es van inscriure per primer cop a cursos de 
català a través de l’espai virtual d’aprenentatge Parla.cat.


—  Parla.cat va rebre 138.961visites provinents de la resta de l’Estat espanyol.


Altres actuacions


•  Conveni entre el Departament de Cultura i el Departament d’Educació, Política Lingüística 
i Cultura del Govern Basc per a la col·laboració entre els centres de documentació especia-
litzats en aspectes socials del llenguatge, considerats dels més importants de tot Europa: el 
Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística, per part catalana, i 
HABE Liburutegia, per part basca. 


•  Participació de la Direcció General de Política Lingüística a les II Jornades Aragoneses de 
Sociologia. En la programació d’aquestes Jornades s’ha organitzat la taula de treball Llen-
gües i identitats.


nivell alumnes inscrits


Curs bàsic (A2) 97


Curs elemental (B1) 42


Curs intermedi (B2) 54


Curs de suficiència (C1) 62


Curs superior (C2) 11


Curs de conversa 14


Curs per a infants 9


Total alumnes curs 2014 289


178 examinands  
als exàmens de català  


a Madrid{ }







97   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


El Govern participa a la Xarxa Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (Network to 
Promote Linguistic Diversity, NPLD), a l’Associació d’Avaluadors de Llengua a Europa (Associati-


on of Language Testers in Europe, ALTE) i a l’Associació Europea de Terminologia (AET). Totes tres són 
el referent europeu principal en el seu camp.


Xarxa Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística
La xarxa representa 16 llengües europees: català, occità, escocès, irlandès, basc, gallec, còrnic, bretó, 
frisó, gal·lès, estonià, finès, suec, lituà, cors i sami. Durant l’any 2014, la Direcció General de Política 
Lingüística ha participat en les reunions de la xarxa:


•  Reunió d’experts de la Xarxa Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (NPLD) amb 
l’objectiu de debatre noves estratègies per sensibilitzar la Unió Europea en matèria de llengües 
minoritàries. El mateix dia, el comitè de direcció de la Xarxa (NPLD Steering Committee) va 
dur a terme una taula rodona sobre la moció aprovada pel Parlament Europeu sobre Llengües 
Amenaçades i Minoritàries i la resposta de la Comissió de la Unió Europea, entre altres debats.


•  Reunió sobre les Comunitats Lingüístiques Tradicionals de França que va tenir lloc a l’Assem-
blea Nacional Francesa, a París. En el marc de la presentació de les Comunitats Lingüístiques 
Tradicionals de França, i a instàncies de la DGPL, l’Institut Franco-Català Transfronterer de la 
Universitat de Perpinyà hi va exposar la situació de la llengua catalana. 


Congrés de l’Associació d’Avaluadors de Llengua a Europa
El 2014, la Direcció General de Política Lingüística ha participat al V Congrés Internacional de l’Asso-
ciació d’Avaluadors de Llengües a Europa (ALTE) que s’ha celebrat al Centre Internacional d’Estudis 
Pedagògics de Sèvres (París), amb el títol «L’avaluació de la llengua per al multilingüisme: promoure 
la diversitat lingüística i la comunicació intercultural».


El Congrés d’ALTE representa una oportunitat de creixement professional per a tots aquells que 
es dediquen a l’ensenyament i a l’avaluació de llengües, que poden escoltar veus influents en aquest 
camp, discutir punts clau i compartir experiència i coneixement amb col·legues d’arreu del món.


Linguanet Europa
La Direcció General de Política Lingüística ha participat en el projecte Linguanet Europa, un centre 
de recursos virtual i multilingüe al servei de l’ensenyament de llengües que ofereix enllaços web i 
informació sobre materials de qualitat i d’utilitat per a l’ensenyament de llengües. 


El novembre del 2014, en el marc del saló Expolingua de Berlín, es va presentar el nou web del 
projecte Lingu@network (www.linguanetwork.org). Aquest portal incorpora opcions més interacti-
ves i ofereix una nova interfície, que està disponible per a totes les funcionalitats en nou llengües de 
països de la Unió Europea, una de les quals el català, més l’àrab, el rus i el xinès


Participació 
en organismes 
europeus



www.linguanetwork.org
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Cimera de Terminologia
L’any 2014 s’ha celebrat a Barcelona la Cimera de Terminologia que es convoca cada dos anys a una 
seu europea diferent. 


La Cimera ha estat organitzada pel TERMCAT i l’Associació Europea de Terminologia, amb la 
col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, de la Dele-
gació General de la Llengua Francesa i de les Llengües de França, de TERMNET i de la Societat Cata-
lana de Terminologia (SCATERM). El tema central ha estat el paper de les xarxes socials en el treball 
terminològic, ja que en els últims anys, les xarxes han entrat amb força en l’activitat terminològica 
i en la seva difusió. En el debat hi han participat més de trenta ponents de diverses organitzacions i 
empreses internacionals, que s’han expressat en català, anglès i francès. S’hi han inscrit prop d’un 
centenar d'organismes.


L’Associació Europea de Terminologia fomenta el plurilingüisme a través de la terminologia, i 
proporciona una plataforma en el pla europeu que contribueix a promoure i professionalitzar l’ac-
tivitat terminològica, millorar-ne el reconeixement i establir ponts de cooperació entre organitzaci-
ons, associacions i entitats en l’àrea terminològica.


En el marc de la Cimera també s’ha fet el lliurament dels Premis Internacionals de Terminolo-
gia, que premien cada dos anys els millors treballs en l’àmbit de la recerca terminològica, tant teòri-
ca com aplicada. Els premis són atorgats per l’AET d’acord amb el veredicte d’un jurat internacional 
format per experts de reconegut prestigi.


Cooperació del TERMCAT en altres xarxes de terminologia  
nacionals i internacionals
El TERMCAT col·labora amb aquestes xarxes per mitjà de l’intercanvi i la difusió d’informació i pu-
blicacions terminològiques, de contribucions a les jornades i congressos organitzats en el marc de 
les activitats d’aquestes xarxes, de la participació del Centre en les juntes directives d’alguns or-
ganismes —el TERMCAT ocupa la secretaria executiva de l’AET des del 2011 i la tresoreria des del 
2013— i de la participació en projectes terminològics multilingües.


—  AETER, Associació Espanyola de Terminologia


—  AET, Associació Europea de Terminologia


—  REALITER, Xarxa Panllatina de Terminologia 


—  RITERM, Xarxa Iberoamericana de Terminologia


—  SCATERM, Societat Catalana de Terminologia


96 organismes 
inscrits  


i més de 14 llengües 
presents  


a la Cimera de 


terminologia


{
}
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IV Simposi Internacional sobre Ensenyament del Català
L’any 2014 s’ha celebrat el IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català, organitzat per 
la Universitat de Vic-Central de Catalunya, la Generalitat de Catalunya (Cultura, Ensenyament i Eco-
nomia i Coneixement), la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, l’Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives. 


L’objectiu del Simposi, que ha tingut més de 300 assistents i 140 comunicacions i ponències, ha 
estat avaluar l’estat de l’ensenyament en llengua catalana per tal de definir les línies d’acció futures 
i promoure l’intercanvi d’experiències i recerques adreçades a impulsar el coneixement i l’ús del 
català entre les persones que no el tenen com a llengua familiar. El Simposi s’ha estructurat en qua-
tre eixos temàtics: cultura i societat; didàctica de la llengua; adquisició i aprenentatge de llengües, i 
formació del professorat. 
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La llengua de signes catalana (LSC)


L’any 2014, hi ha a Catalunya 29.424 persones censades amb discapacitat auditiva, d’acord amb 
les dades del Departament de Benestar Social i Família.


El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana
El mes de febrer de 2013 es va constituir el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, òrgan 
d’assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern en relació amb 
la llengua de signes catalana. Aquest òrgan es va crear en desplegament del que estableix la Llei 
17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, aprovada el 2010. 


El mes de maig de 2014 s’ha celebrat la reunió anual del Consell. En el marc d’aquesta reunió 
s’ha presentat la proposta de creació del Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana, que 
l’any 2015 farà la seva primera edició.


La llengua de signes catalana a l’ensenyament


•  La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament, ofereix educació bi-
lingüe LSC/català a l’ensenyament obligatori en 7 centres a Barcelona, Sabadell i Girona. 
També hi ha 47 centres d’agrupament d’alumnat sord que són centres docents d’educació in-
fantil, primària i secundària obligatòria de referència, per a l’escolarització de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials derivades d’una sordesa. Disposen del suport de logopedes 
dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i de mestres d’audició i 
llenguatge (MALL).


•  En l’ensenyament no obligatori (batxillerat i cicles formatius superiors), es disposa d’un in-
tèrpret de suport fins a 15 hores a la setmana per alumne. El 2014, 56 alumnes han fet ús del 
servei en els centres de Catalunya, amb un total de 675 hores d’interpretació realitzades.


Promoció del 
coneixement  
de la llengua de 
signes catalana
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L’any 2014, s’ha clos la primera edició del Curs de lingüística aplicada a la llengua de signes catalana, 
organitzada per la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb la participació del professorat 
del Laboratori de la Llengua de Signes Catalana de la Universitat Pompeu Fabra i la col·laboració del 
Departament de Cultura.


•  El Departament de Benestar Social i Família convoca anualment ajuts per a la comunicació 
(servei d’intèrpret i guia intèrpret) adreçats a l’alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i 
visual més gran de 16 anys.


•  L’IES Consell de Cent de Barcelona ofereix formació professional d’intèrprets i guies intèrpret 
en llengua de signes catalana.


Ensenyament universitari


•  Departament d’Economia i Coneixement ha convocat la línia anual de subvencions a les uni-
versitats del sistema català per impulsar projectes que garanteixin la igualtat d’oportunitats per 
a estudiants amb discapacitat (UNIDISCAT). 


•  La Universitat Pompeu Fabra ha ofert l’itinerari de llengua de signes catalana al grau de lingüís-
tica aplicada i al grau de traducció i interpretació.


•  La Universitat de Barcelona ha ofert un curs d’extensió de nivell A1 de LSC, amb un total de 50 
alumnes procedents de filologia, traducció i interpretació, geografia, periodisme, treball social, 
professorat i pedagogia, entre d’altres.


L’any 2014, ha iniciat el curs d’extensió de nivell A2 de LSC.


•  La Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya convalida com a crèdits de lliure elecció 
la realització de cursos de LSC a través de l’Agrupació de Sords de Vic i comarca. 


•  La Universitat Autònoma de Barcelona posa a l’abast dels estudiants la Guia bàsica per a la co-
municació en LSC. Signem.


Formació del personal de l’Administració pública


La Generalitat de Catalunya posa a l’abast del personal de l’Administració pública formació de llen-
gua de signes catalana.


—  S’han fet tres edicions d’un curs d’iniciació a la llengua de signes catalana, 2 a Barcelona i 
1 a Girona, amb un total de 60 alumnes inscrits.


—  S’ha ofert formació inicial per al personal sanitari.


—  S’ha ofert un curs de mòdul A per al cos de Mossos d’Esquadra.
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Serveis en llengua de signes catalana


•  L’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona ofereix un servei d’intèrpret en LSC. L’any 2014 s’han 
atès 95 persones.


•  El Departament de Justícia ofereix un servei d’interpretació en LSC als tribunals de justícia de 
Catalunya. L’any 2014 es van fer 213 serveis d’interpretació, el 43 % més que l’any anterior (149).


•  S’han ofert serveis d’interpretació a les rodes de premsa del Govern, al Simposi Internacional 
sobre Drets Lingüístics, a la Cimera de l’Associació Europea de Terminologia i als Premis Pom-
peu Fabra, entre d’altres.


•  El Museu Nacional d’Art de Catalunya disposa d’un servei gratuït de videoguia de llengua de 
signes (PDA amb pantalla tàctil que reprodueix vídeos signats en llengua de signes catalana, 
castellana i internacional, i amb subtítols en català, castellà i anglès).


•  TVC ofereix, cada dia, de dilluns a divendres a les 9 h, butlletins informatius de 5 minuts de 
durada amb interpretació en LSC, dins el programa Els matins (TV3 i 3/24) i, a través del canal 
3/24, s’emet el Telenotícies vespre interpretat en LSC, també disponible als canals web de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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L’occità, aranès a l’Aran


Les dades sobre l’aranès s’han elaborat a partir de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. 
La població analitzada a la Val d’Aran és la que hi resideix de 15 anys i més: 8.617 persones, que 


representen el 85,4 % del total de la població. 
L’Informe de política lingüística del 2013 va presentar els principals resultats d’aquesta enques-


ta, dels quals enguany s’ha fet una anàlisi en profunditat i aquest informe del 2014 en destaca els 
factors clau.


La població de l’Aran
D’acord amb el Padró municipal d’habitants del 2014, la població de la Val d’Aran és de 9.993 perso-
nes, de les quals 3.673 (36,8 %) han nascut a la Val d’Aran, 2.085 (20,9 %) a la resta de Catalunya, 2.073 
(20,7 %) a la resta de l’Estat i 2.162 (21,6 %) a l’estranger.


Situació 
lingüística  
de l’occità  
aranès


 població  % del total
 del país de població
  estrangera


Romania 584 34,9 %


Marroc 170 10,1 %


Algèria 132 7,9 %


França 87 5,2 %


Bolívia 85 5,1 %


Portugal 77 4,6 %


Colòmbia 66 3,9 %


República
Dominicana 62 3,7 %


Itàlia 47 2,8 %


Argentina 40 2,4 %


Altres països 325 19,4 %


TOTAL 1.675 100,0%


* Població amb nacionalitat estrangera


Població estrangera*  
per països, Aran 2014


Val d’Aran Resta de Catalunya Resta de l’Estat Estranger


Població segons  
lloc de naixement.  
Val d’Aran.  
2000-2014 


Font: Elaborat per la DGPL amb dades de l’Idescat.
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23,3 %


20,4 %
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36,0 %


24,3 %


20,4 %


20,0 %


35,3 %


23,7 %


21,3 %


20,3 %


34,8 %


18,5 %


23,5 %


21,5 %


36,5 %


12,5 %


25,6 %


23,1 %


38,7 %


7,6 %


26,6 %


23,9 %


41,9 %


5,0 %


27,5 %


24,0 %


43,5 %


2000 2002 2004 2006 2008 2010 20142012


 Font: Idescat.
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Coneixements d’occità aranès
Bona part de la població ha adquirit competències en occità aranès independentment del seu ori-
gen. Avui el 80 % dels habitants de la Val d'Aran entén l'aranès, més de la meitat el sap parlar i el pot 
llegir, i una tercera part el sap escriure. 


Els coneixements de català a la Val d’Aran són superiors ja que més del 90 % de la població l’en-
tén i gairebé el 70 % el sap parlar.


Els coneixements de castellà a la Val d’Aran superen el 95 % en totes les habilitats.


El 80 % de la població 
de la Val d’Aran entén 


l’occità aranès
{ }


L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Coneixements d'aranès, català i castellà de la població de la Val d'Aran.  2008-2013


occità aranès català castellà


78,2 % 80,7 %


90,7 %


100 % 99,4 %


91,0 %


2008 2008 20082013 2013 2013


56,8 % 55,6 %


70,1 %


100 % 98,8 %


69,7 %


59,4 % 59,3 %


71,9 %


96,8 % 97,2 %


73,4 %


34,8 % 34,9 %


49,6 % 49,8 %


96,1 % 96,5 %
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Llengua inicial, d’identificació i habitual
L'any 2013 les persones de 15 anys o més que tenien l'occità aranès com a llengua inicial o d'iden-
tificació se situaven entre el 20 i el 22 % de la població, però les que en feien un ús habitual únic es 
trobaven lleugerament per sota del 18 %. 


Pel que fa a la resta de llengües, prop del 16 % de la població té el català com a llengua inicial, 
d’identificació i habitual i a l’entorn del 45 % tenen el castellà com a llengua inicial i d’identificació. 
El castellà com a llengua habitual arriba al 55,1 %.


Des del 2008 hi ha hagut una disminució de la població que té l’occità aranès com a llengua 
inicial, d’identificació i habitual.


No consta


Català 


Occità


Occità  
i una altre llengua


Castellà


Gallec


Romanès


Una altra llengua


Una altra combinació


Llengua inicial,  
llengua habitual  
i llengua  
d'identificació  
de la població  
de la Val d'Aran.  
2008-2013


100 %


90 %


80 %
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60 %


50 %
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20 %
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0 %


llengua inicial llengua d'identificació llengua habitual


2008 2008 20082013 2013 2013


22,4 % 27,1 % 23,4 %


2,2 %
1,2 %


2,1 %
14,6 %


15,0 %
16,0 %


37,3 %
36,0 % 38,0 %


5,6 % 3,3 % 1,5 %
5,3 % 6,2 % 5,4 %


9,2 % 8,3 %
6,4 %


3,4 % 2,8 % 7,0 %


20,8 % 21,7 % 17,6 %


2,2 % 1,5 %
3,8 %


15,8 % 16,5 %
16,4 %


44,1 % 45,4 % 55,1 %


3,5 % 2,3 %


0,8 %
5,5 %


4,3 %
2,7 %


4,7 %
1,7 %5,6 %


3,0 % 1,8 %1,6 %


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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Usos lingüístics en l’àmbit del consum i els serveis
El castellà és la llengua predominant en l’àmbit del consum i els serveis (entre el 40 % i el 60 %). L’ús 
exclusiu de l’occità aranès es troba entre el 2 % i el 20 %. Tot i això, la llengua pròpia d'Aran s’usa més 
combinada amb el català i/o el castellà: l’ús de l’occità juntament amb el català i/o el castellà és del 
40 % a l’Administració local, del 35 % a les botigues i de prop del 20 % als bancs i als grans establi-
ments comercials.


A l'Administració pública local l’ús exclusiu de l’occità aranès arriba al 21,4 %.


100 %50 % 90 %40 % 80 %30 % 70 %20 % 60 %10 %0 %


Llengua d'ús en 
l'àmbit del consum  
i serveis de la població 
de la Val d'Aran. 
2013


Administració local


Bancs o caixes


Botigues i petits comerços


Metge


Administració de la Generalitat


Grans establiments comercials


Administració de l'Estat


21,4 % 6,3 % 5,1 % 5,6 % 8,0 % 41,2 % 12,1 %


15,7 %45,7 %15,6 %7,3 %5,1 %6,7 %


5,8 % 8,7 %


7,5 %


30,1 % 44,2 % 16,9 %


23,1 %50,2 %7,3 %10,7 %


13,2 % 60,0 % 21,3 %


5,3 %


9,5 % 56,7 % 18,2 %


16,7 % 6,9 % 42,9 % 13,9 %
Català i occità


Només occità 


Altres combinacions 
amb occità


Català, castellà 
i occità


Castellà i occità 


Només castellà 


Només català 


Català i castellà  


Altres combinacions


Font: EULP2013. Població de 15 anys i més.
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L’occità aranès és la llengua vehicular de l’ensenyament a la Val d’Aran i també una assignatu-
ra curricular de la formació reglada que garanteix que els infants residents en aquest territori 


l’aprenguin. 
L’ensenyament de l’aranès als adults a la Val d’Aran és una competència del Conselh Generau 


d’Aran, que exerceix amb el suport econòmic del Departament de Cultura.


•  El curs 2013-2014 el Conselh Generau d’Aran ha organitzat 4 cursos dels nivells A, A1, B i C a 
Vielha, 3 cursos a Barcelona i 2 a Lleida, amb un total de 108 persones inscrites.


•  L’any 2014 s’han donat d’alta 223 alumnes al curs d’aranès en línia. Des de l’any 2010 hi ha 
hagut un total de 1.591 alumnes.


Fora del territori de l’Aran també s’organitzen cursos amb el suport del Departament de Cultura.


•  El Cercle d’Agermanament Occitano-Català, amb el suport del Departament de Cultura, ha 
organitzat 6 cursos d’occità a Barcelona, amb 57 persones inscrites, i com a activitat de sensibi-
lització ha organitzat la Dictada Occitana a Barcelona, amb una participació d’unes 60 persones.


La Universitat de Lleida ofereix el grau d’estudis catalans i occitans. L’any 2014, 27 alumnes han 
cursat el grau amb la menció de llengua i literatura occitanes.


Aplicació per a mòbil de les Guies de conversa universitària
Aquesta aplicació interactiva per a telefonia mòbil és un recurs lingüístic que serveix d’ajuda en les 
diverses situacions de comunicació en què es pot trobar l’alumnat universitari, especialment en el 
cas dels estudiants de mobilitat que arriben a Catalunya o dels estudiants locals que marxen a una 
universitat estrangera. Al desembre del 2014 s’hi ha incorporat l’occità.


Programa Voluntariat per la llengua
El programa Voluntariat per la llengua es va estendre a l’Aran l’any 2008 i des de llavors s’han format 
63 parelles lingüístiques en aranès.


Promoció del 
coneixement  
de l’aranès 108 persones  


inscrites als cursos 
presencials d’aranès  


per a adults
{ }


1.591 alumnes  
al curs d’aranès  


en línia
{ }
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Mòstra de Cinèma Occitan
La 7a Mòstra de Cinèma Occitan 2014, organitzada per la Direcció General de Política Lingüísti-
ca, ha ofert creacions audiovisuals, a Catalunya i a Occitània, amb la col·laboració d’institucions i 
empreses catalanes i occitanes, per promoure el coneixement de la realitat de la llengua occitana a 
Catalunya i impulsar-ne la creació cinematogràfica.


La 7a edició ha augmentat el nombre de localitats d’exhibició, que ha arribat a 31 (19 l’any 2013), i 
ha gaudit d’una àmplia presència arreu del territori, amb 1.278 espectadors totals. La Direcció General 
de Política Lingüística també ha impulsat la subtitulació al català de les obres presentades.


La col·laboració de la Càtedra d’Estudis Occitans ha estat clau en l’edició del 2014 de la Mòstra, 
ja que han estat alumnes d’occità els qui han traduït al català els subtítols de les pel·lícules. 


La Mòstra manté el repte de ser present a l’espai occità, a Catalunya (Arenys de Mar, Barcelona, 
Canet de Mar, Cassà de la Selva, Castelló d’Empúries, Girona, Artedó —la Seu d’Urgell—, Les, Josa i 
Tuixén, Lleida, Premià de Mar, Reus, Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Tarragona, Tolosa, Tortosa, 
Tremp i Vielha), a l’Estat francès (Aurinhac, Aush, Bordèu, L’Isla de Baish, Masseuva, Montalban, 
Odèn, Pàmias, Prada de Conflent i Vilagalhenc) i a Itàlia (Ostana i Roccasparvera).


XI Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans
La Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida ha organitzat l’onzena edició del Congrés 
amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. El Congrés 
s’ha celebrat per primera vegada en un territori en el qual l’occità és llengua oficial. Ha tingut una 
participació de 200 persones, de les quals 150 han presentat comunicacions. Hi han estat represen-
tades 60 universitats provinents d’arreu del món: 13 de l’Estat francès, 12 de l’Estat espanyol, 7 dels 
Estats Units, 8 d’Itàlia, 5 d’Alemanya i 5 del Regne Unit. A més, també hi han assistit professors i 
investigadors universitaris del Canadà, el Japó, Rússia, Bèlgica, el Brasil i els Països Baixos.


És el primer cop que la llengua occitana ha estat la més utilitzada pels congressistes, que han 
presentat les intervencions en vuit llengües vehiculars: occità, francès, català, italià, castellà, anglès, 
gallec/portuguès i aragonès.


La Direcció General de Política Lingüística hi ha organitzat una taula rodona sobre política lin-
güística de l’occità a Catalunya i ha presentat dues comunicacions, una sobre el «Coneixement i ús 
de l’aranès» i l’altra sobre «L’estatut jurídic de l’occità: de la protecció a l’oficialitat».


 


Foment de l’ús
de l’aranès La 7a Mòstra 


de Cinèma 
Occitan,  
a 31 localitats


{ }


60 universitats d’arreu 
del món han participat 


a l'XI Congrés 


de l’Associació 


Internacional 


d’Estudis 
Occitans


{
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Premi Robèrt Lafont
El Premi Robèrt Lafont va ser instituït el 2010 amb caràcter biennal per reconèixer i premiar perso-
nes o entitats que s'hagin distingit per la defensa, la projecció i la promoció de la llengua occitana 
en qualsevol punt del domini lingüístic.


L’any 2014 s’ha concedit al gramàtic i lexicògraf Jacme Taupiac. El jurat ha valorat la seva tra-
jectòria en l’estudi, la recerca i el foment de la llengua occitana en general i la seva especial relació 
amb l’Aran. Enguany, el lliurament s’ha dut a terme conjuntament amb l’homenatge acadèmic a 
Robèrt Lafont organitzat per l’Associació Internacional d’Estudis Occitans (AIEO), en el marc de l’XI 
Congrés de l’Associació.


Premis Llanterna Digital
A la 9a edició dels Premis s’han presentat 24 curtmetratges, 2 dels quals han estat en llengua occita-
na i 22 en català. Es convoquen cinc premis en les categories següents: centres d’educació primària 
i secundària, membres de la comunitat universitària i categoria oberta. 


Els guardons fomenten l’ús del català i de l’occità a través de curtmetratges, elaborats per 
alumnat de secundària o universitari, que promoguin una reflexió sobre el fet lingüístic, i s’adrecen 
a tots els membres de les comunitats lingüístiques catalana i occitana d’arreu del món.  


Els Premis Llanterna Digital són una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de 
Lleida, integrada per la Direcció General de Política Lingüística; el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, CNL de Lleida; els Serveis Territorials d’Ensenyament, de Salut i de Justícia de la Ge-
neralitat de Catalunya; el Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida; l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Lleida, i el Servei Lingüístic de Comissions Obreres. 


Reconeixement de l’Institut d’Estudis Aranesi com a acadèmia  
i autoritat lingüística a Catalunya de l’occità, aranès a l’Aran
Amb motiu de l’aprovació del Decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’aca-
dèmia i d’autoritat lingüística de l’occità, aranès a l’Aran, s’ha celebrat un acte de reconeixement a 
la seu del Conselh Generau d’Aran.


L’objecte de l’Institut d’Estudis Aranesi és l’alta investigació i estudi de l’aranès i l’establiment 
dels criteris de normativa, d’acord amb els principis de la Gramàtica occitana de Loís Alibèrt i les 
normes ortogràfiques de l’aranès, com a part integrant de l’espai lingüístic i cultural occità. Així 
mateix, ha de col·laborar amb entitats acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les ins-
titucions públiques de l’espai occità, en l’establiment de la normativa lingüística per al conjunt de 
la llengua occitana.


Atorgament  
de l'autoritat 


lingüística acadèmica 


a l'Institut 


d'Estudi 


Aranesi


{ }
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Amb l’aprovació del decret, l’Institut d’Estudis Aranesi es converteix en el primer organisme de 
l’occità que té rang acadèmic. Així mateix, el decret investeix l’Institut com a autoritat per a l’asses-
sorament a Catalunya en matèria de llengua occitana, aranès a l’Aran, en l’àmbit de les administra-
cions públiques i els organismes que en depenen, els centres d’ensenyament públics i privats i els 
mitjans de comunicació de titularitat pública.


L’aranès als mitjans de comunicació
Des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) s’ha emès un total de 1.926 hores 
en continguts en aranès en directe (televisió i ràdio). Si s’hi inclouen les hores disponibles de contin-
guts digitals, continguts consumits a demanda, no en directe, caldria afegir a la xifra anterior 1.935 
hores i 10 minuts. Així, en total, en tots els seus mitjans, s’han ofert durant el 2014 més de 3.861 hores.


Pel que fa a la programació en concret, els espais de la CCMA, SA, en aranès han estat:


Al mitjà televisiu:


•  Al llarg del 2014, el canal 3/24 ha mantingut l’emissió, de dilluns a divendres, d’una roda in-
formativa general de 15 minuts en aranès, amb les principals notícies del dia; a més, la roda 
d’informació s’emet per a tot Catalunya, de manera que s’estén més enllà de la Val d’Aran el 
reconeixement de l’aranès.


•  L’oferta informativa en aranès s’ha completat amb l’edició dels divendres del TN comarques 
en desconnexió per a la Val d’Aran i una durada aproximada de 8 minuts de mitjana. 


Al mitjà radiofònic:


•  Informatiu del matí de 8 a 8.30 h, emès de dilluns a divendres excepte la temporada d’estiu.


•  Aran, meddia aranés. Emès de dilluns a diumenge de 12 a 13 h tot l’any i de dilluns a diumen-
ge de 19 a 20 h tot l’any. 


•  També s’han fet les transmissions en desconnexió per a la Val d’Aran de tràmits parlamentaris 
que afecten especialment l’Aran. I també s’han fet transmissions en directe en desconnexió 
per a la Val d’Aran d’actes significatius que hi passen. 


Mitjans digitals:


A través de la pàgina http://www.ccma.cat/aranes/, els usuaris poden accedir a  continguts 
relacionats amb la Val d’Aran, produïts en aranès o doblats a aquesta llengua: la roda informativa 
del 3/24, l’edició del TN comarques per a la Val d’Aran, els informatius de Catalunya Informació o els 
vídeos de produccions que Televisió de Catalunya ha emès en aranès.


L’aranès, present a  
la programació 


radiofònica  
i televisiva


{ }



http://www.ccma.cat/aranes/
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Web gencat
El Govern de Catalunya ha publicat el 2014 el nou web gencat, que, per primera vegada, està íntegra-
ment traduït a l’occità aranès, a excepció de la secció Actualitat, que només està en català, castellà i 
anglès. Això implica tots els continguts de:


—  La pàgina d’inici: http://web.gencat.cat/oc/inici/index.html


—  Els 24 temes: http://web.gencat.cat/oc/temes/


—  La secció Tràmits, que correspon a la seu electrònica: https://seu.gencat.cat/oc/index.html


—  La secció Generalitat, amb els continguts sobre la història de la Generalitat: http://web.gen-
cat.cat/oc/generalitat/


—  La secció Contacte, amb el formulari de contacte i les seccions sobre les vies de contacte amb 
la Generalitat (telèfon, correu, oficines d’atenció ciutadana): https://ovt.gencat.cat/gsitfc/
AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&set-locale=an_ES


A la pàgina d’inici hi ha l’apartat «A Catalunya ara», amb notícies i enllaços que es repliquen a la 
versió occitana i, per tant, es tradueixen.


•  En relació amb la publicació en occità aranès al DOGC, l’any 2014 s’ha publicat un conjunt de 
144 documents, xifra que supera la d’anys anteriors, tal com es pot constatar en la taula següent:


•  El portal corporatiu del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) reforça el 
caràcter multilingüe amb una nova edició en occità aranès. La nova edició inclou tots els con-
tinguts informatius sobre el DIPLOCAT i sobre les activitats que porta a terme, així com els 
continguts de caràcter divulgatiu sobre la realitat catalana. Aquest projecte s’ha dut a terme 
amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran i la Direcció General de Política Lingüística.


DOGC 2010 2011 2012 2013 2014


Documents 127 97 92 95 144



http://web.gencat.cat/oc/inici/index.html

http://web.gencat.cat/oc/temes/

https://seu.gencat.cat/oc/index.html

/web.gencat.cat/oc/generalitat/

/web.gencat.cat/oc/generalitat/

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&set-locale=an_ES

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&set-locale=an_ES
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Centenari de la mort de Frederic Mistral
L’any 2014 s’ha commemorat a Occitània i a Catalunya la mort del gran poeta provençal Frederic Mis-
tral (Malhana, 1830-1914), que va obtenir el premi Nobel de literatura l’any 1904 i va tenir una gran 
influència a Catalunya i en les relacions amb Provença.


En el marc dels actes de commemoració, el Departament de Cultura ha ofert, el dia 28 de març 
al Palau Moja, on es custodia la 2a Copa Santa, símbol de l’amistat occitano-catalana, una recepció 
oficial a una delegació de felibres encapçalada pel seu capoulié ('president').


La Direcció General de Política Lingüística també ha col·laborat amb el Cercle d’Agermanament 
Occitano–Català (CAOC) en l’organització de la conferència del professor Jaume Vallvehí i Altimira 
«Els orígens de la difusió de Frederic Mistral a Catalunya: el grup de Mataró i la traducció inèdita 
de Mirèio», sobre les relacions entre la Renaixença catalana i el felibritge occità, i ha participat en 
altres actes organitzats pel Centre d’Agermanament Occitano-català i la Mantenença Felibrenca del 
Llenguadoc-Rosselló.


Conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida
El Departament de Cultura ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida per a 
l’accés, per mitjà de la Càtedra d’Estudis Occitans, als materials de la Mòstra de cinema occitan amb 
finalitats científiques, formatives i de recerca lingüística. També facilita la realització de sessions pú-
bliques i gratuïtes de la Mòstra en el marc de les activitats de difusió de la Càtedra.


Conveni de col·laboració amb la federació d’entitats Convergència Occitana
El Departament de Cultura i la federació d’entitats Convergència Occitana han signat un conveni 
de col·laboració que té per objectiu el foment de la llengua occitana i de les manifestacions i pro-
ductes culturals que s’expressin en aquesta llengua. El conveni compromet les dues institucions a 
col·laborar en la realització i difusió d’activitats per al foment de la llengua occitana, l’intercanvi d’ex-
periències i estratègies d’ensenyament, de foment de la llengua i de normalització de l’ús social de 
l’occità, l’elaboració de recursos lingüístics en línia i la cooperació en projectes de base lingüística i 
cultural per difondre manifestacions d’expressió occitana.


Convergència Occitana és una entitat representativa del moviment occitanista a Tolosa de Llen-
guadoc, que integra més de vuitanta entitats occitanistes i culturals de la ciutat i la seva regió.







113   –    INFORME DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 2014


Concursos literaris
L’any 2014, organitzats pel Conselh Generau d’Aran, s’han convocat:


•  La XXIV edició dels Premis Literaris Mn. Condò Sambeat, amb un total de 149 obres presenta-
des, adreçada a participants entre 9 i 17 anys.


•  La XIII edició dels guardons Aran de Literatura, per a persones de 18 anys o més, a la qual s’han 
presentat 14 obres. 


Setmana Occitanocatalana
L’any 2014 s’ha celebrat a Vielha la XII Setmana Occitanocatalana dedicada a Frederic Mistral en 
ocasió de la commemoració de l’Any Mistral. En la programació d’aquesta edició, s’han presentat 
les darreres publicacions del Conselh Generau, i s’han programat sessions sobre literatura occitana, 
aprofundiment de l’aranès i l’occità referencial.


Traductor automàtic català–occità–aranès-castellà
El servei de traducció automàtica català-occità i castellà-occità en ambdós sentits de traducció és ac-
cessible des del web de la Generalitat i permet traduir textos en línia. Aquest servei es pot incorporar 
als webs com a botó de traducció.


Durant el 2014 s’han traduït 9.623.725 paraules i hi ha hagut 208.077 peticions de servei.


Font: Direcció General de Política Lingüística.


direccions  nombre       
de traducció de paraules
 traduïdes


català > occità  3.923.168


occità > català 791.632


català > aranès 830.234


aranès > català 351.899


castellà > occità 920.398


occità > castellà 951.113


castellà > aranès 1.060.910


aranès >castellà 794.371
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El marc legal


Al llarg de l’any 2014 hi ha hagut nombroses novetats normatives que afecten directament o indi-
rectament el català. Són les que es presenten a continuació, juntament amb aquelles qüestions 


pendents de resolució, desenvolupament o aplicació. 


Llengua catalana


Toponímia


L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó ha promogut la recuperació del nom de l’Esquirol, com a deno-
minació del municipi. El DOGC núm. 6637, de 4 de juny de 2014, publica la Resolució GRI/1232/2014, 
de 28 de maig, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Santa Maria de Corcó, 
que passa a denominar-se l’Esquirol. 


Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.


A fi d’incloure també les persones sordes o sordcegues en el marc de la Llei, s’hi incorporen previsions 
relatives a la llengua de signes catalana (LSC) i a la llengua oral pròpies de les persones indicades. 


Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 


La Llei estableix que una de les seves finalitats és la promoció internacional de la llengua i la cultura 
catalanes. En aquest sentit, disposa que el Govern ha de potenciar l’Institut Ramon Llull com a agent 
de promoció internacional de la llengua catalana i de la cultura expressada en català, i n’ha de coor-
dinar les accions amb les de les delegacions del Govern a l’exterior i davant la Unió Europea i amb les 
de les oficines sectorials del Govern a l’exterior. Així mateix, el text legal es proposa millorar l’estatus 
jurídic del català a la Unió Europea, de manera que es pugui emprar en les institucions europees i se 
li reconegui l’oficialitat. 


Finalment, la Llei conté també referències a la difusió exterior de l’occità aranès. 


Normativa
corresponent
a l’any 2014


Normativa 
catalana
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Traductors i intèrprets judicials. Decret llei 8/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea  
el Registre de traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials 
amb seu a Catalunya


Aquesta norma vol transposar la Directiva 2010/64/UE del Parlament Europeu i del Consell de 20 
d’octubre de 2010, relativa al dret a interpretació i a traducció en els procediments penals, que reco-
mana als estats membres que potenciïn la creació de registres de traductors i intèrprets independents 
degudament qualificats. El registre que es crea estarà a disposició no tan sols dels òrgans judicials 
amb seu a Catalunya, sinó que també hi podran acudir les autoritats policials, el Ministeri Fiscal i els 
advocats o advocades que intervinguin en qualsevol tràmit del procés. 


Modificació dels certificats de llengua catalana / Decret 3/2014, de 7 de gener,  
pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació  
de coneixements de català 


Aquest Decret modifica el contingut, la prova i els instruments de mesura de la prova de nivell superior 
(C2) de nivell superior de certificació de català, fins aleshores també designat com a nivell D. Amb això 
es completa l’adaptació de tots els certificats de llengua catalana al Marc europeu comú de referència 
(MECR). Per això, el Decret també modifica els codis d’identificació dels nivells de certificació de català 
per adoptar els mateixos codis identificatius de nivell del MECR : A1, A2, B1, B2, C1 i C2.


Certificat de coneixements de llenguatge jurídic / Decret 180/2014, de 30 de desembre,  
sobre el certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J)


El Decret torna a implantar el certificat de coneixements d’aquest llenguatge d’especialitat (suprimit 
pel Decret 3/2006, de 17 de gener) per la necessitat de disposar d’un certificat de coneixement de 
llengua catalana que pugui ser valorat com a mèrit en els diferents processos selectius i de provisió 
de llocs de treball en l’àmbit de l’Administració de justícia. El certificat serà expedit per la Direcció 
General de Política Lingüística i pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departa-
ment de Justícia.


Institut Ramon Llull / Acord de Govern 12/2014, de 28 de gener, pel qual es modifiquen  
els Estatuts de l’Institut Ramon Llull


Bàsicament, el motiu d’aquesta modificació és que es reflecteixi en els Estatuts, d’una banda, la sortida 
de l’Institut del Govern balear i, de l’altra, l’entrada a l’Institut de l’Ajuntament de Barcelona.
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Acollida / Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigra-
des i de les retornades a Catalunya


El Decret preveu que, en el marc de l’acollida, s’ofereixi formació per assolir competències en català i 
castellà, i en aranès a l’Aran, de manera que els serveixin per obtenir els coneixements lingüístics que 
s’exigeixen perquè se’ls expedeixi el certificat d’acollida. Així mateix, el Decret disposa que la llengua 
de la promoció, la informació i l’acompanyament siguin el català i, a l’Aran, l’occità aranès. També, el 
Decret estableix que els professionals del servei de primera acollida han d’acreditar coneixements de 
nivell C1 de llengua catalana i de llengua castellana. 


Modificació del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana / Ordre CLT/359/2014, de 4 de 
desembre, per la qual es modifica l'Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d'entitats de 
foment de la llengua catalana 


L’Ordre introdueix la possibilitat de tramitació telemàtica de les sol·licituds d’inclusió al Cens i afegeix 
una nova causa d’exclusió d’una entitat al Cens. 


Llengua occitana, aranès a l’aran 


Institut d’Estudis Aranesi / Decret 12/2014, de 21 de gener, pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis 
Aranesi el caràcter d’acadèmia i d’autoritat lingüística de l’occità, llengua pròpia a Era Val d’Aran 
i oficial a Catalunya. 


El Decret reconeix l’Institut d’Estudis Aranesi com a autoritat lingüística de l’occità aranès. També és 
l’organisme d’assessorament en matèria de llengua occitana de les administracions públiques, i orga-
nismes que en depenen, dels centres d’ensenyament públics i privats i dels mitjans de comunicació 
de titularitat pública de Catalunya. Per això, l’àmbit d’actuació del l’Institut passa a ser tot Catalunya.


El Decret també estableix un mandat a l’Institut d’Estudis Aranesi per col·laborar amb entitats 
acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les institucions públiques de l’espai occità en 
l’establiment de la normativa lingüística de referència per al conjunt de la llengua occitana, d’acord 
amb els principis de la Gramatica occitana de Loís Alibèrt i les Normes ortografiques der aranés.


Aquest Decret dóna compliment al mandat que en aquest sentit preveu l’article 4.3 de la Llei 
35/2010, d’1 d’octubre de l’occità, aranès a l’Aran. L’Institut d’Estudis Aranesi va ser creat el 2002. El 
2008 li va ser reconeguda l’autoritat lingüística sobre l’aranès a l’Aran per Acord del ple del Conselh 
Generau d’Aran.
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Resolució JUS/2518/2014, de 6 de novembre, d'inscripció al Registre d'acadèmies  
de la Generalitat de Catalunya dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa 
dera lengua occitana


Aquesta Resolució, que transcriu els Estatuts de l’Institut d’Estudis Aranesi, constitueix el corol·lari del 
Decret anterior, 12/2014, alhora que culmina el procés de reforma d’aquesta institució com a autoritat 
lingüística i acadèmica de la modalitat aranesa de la llengua occitana, a Catalunya


Certificacions d’aranès / Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació del Decret regulador 
de les certificacions d'aranès


El Ple del Conselh Generau d’Aran, en sessió ordinària de 28 d’abril del 2014, va aprovar inicialment la 
modificació del Decret regulador de les certificacions que expedeix el Conselh Generau d'Aran sobre 
els coneixements de l’aranès, que ara s’aprova definitivament. 


El Decret suprimeix la Junta Permanent d’Aranès i estableix els cinc certificats i el diploma següents:


—  Certificat A de coneixements orals bàsics d’aranès (occità d’Aran)


—  Certificat A1 de coneixements orals i escrits bàsics d’aranès (occità d’Aran)


—  Certificat B de coneixements orals i escrits elementals d’aranès (occità d’Aran)


—  Certificat C de coneixements orals i escrits mitjans d’aranès (occità d’Aran)


—  Certificat D de coneixements orals i escrits aprofundits d’aranès (occità d’Aran)


—  Diploma de Mestre d’Aranès


Llengua i cultura occitanes / Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació  
de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària  
obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació  
no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes


Fins ara les matèries optatives de llengua, que no incloïen la llengua occitana, eren les següents: fran-
cès, alemany, italià i anglès. Aquesta incorporació d’opció acadèmica sobre introducció a la llengua i 
cultura occitana, és disponible en la modalitat de formació a distància a través de l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC).


Llengua occitana / Resolució de la Universitat de Lleida de 7 de novembre de 2014,  
per la qual s'ordena la publicació del pla d'estudis del títol de graduat o graduada en Estudis 
Catalans i Occitans.


S’ha publicat aquest pla d’estudis del títol de graduat o graduada en Estudis Catalans i Occitans, 
de la Universitat de Lleida. Substitueix la Llicenciatura en Filologia Catalana que es va implantar 
el curs 2009-2010, segons la mateixa Resolució.
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Consum / Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general  
per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial  
decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre


Les novetats que introdueix aquest text legal, en vist l’anterior, pel que fa a la regulació lingüística, 
són les següents:


—  Obliga ara que es faciliti al consumidor i usuari almenys en castellà la informació precontrac-
tual i obliga també a informar el consumidor i usuari sobre la llengua o llengües en què es pot 
formalitzar el contracte, quan aquesta no sigui la llengua en què se li ha ofert la informació 
prèvia a la contractació.


—  Incorpora també l’obligatorietat del castellà, en els contractes a distància, per a la informació 
que preveu que cal proporcionar al consumidor i usuari. Així mateix incorpora l’obligatorietat 
del castellà en els contractes celebrats fora de l’establiment, per a la informació que preveu 
que cal proporcionar al consumidor i usuari.


En definitiva, la modificació del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris comporta la imposició del castellà en un tipus determinat de documentació (la informació 
precontractual) en què fins ara no s’exigia. 


Desplegament de la LOMQE / Reial decret 591/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen  
els procediments administratius relatius al reconeixement de la compensació dels costos 
d’escolarització previstos en l’apartat 4 de la disposició addicional trenta-vuitena  
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació


Sota la denominació de «compensació dels costos d’escolarització» el Reial decret al·ludeix a les des-
peses d’escolarització en un centre privat en què el castellà sigui la llengua vehicular, sempre que els 
alumnes en qüestió no trobin aquest tipus d’oferta educativa en el sistema d’ensenyament públic. La 
disposició, contra la qual la Generalitat de Catalunya ha presentat un conflicte positiu de competència 
al Tribunal Constitucional, preveu que les despeses esmentades siguin repercutides a les comunitats 
autònomes corresponents.


Intèrprets jurats / Ordre AEC/2125/2014, de 6 de novembre, per la qual es dicten normes  
sobre els exàmens per a l’obtenció del títol de traductor-intèrpret jurat


Aquesta Ordre en substitueix una altra de l’any 1996, a fi d’adaptar-se als canvis esdevinguts en la 
normativa reguladora dels traductors i intèrprets jurats estatals. En aquest sentit, cal recordar que 
la Generalitat té una normativa pròpia que regula l’activitat d’aquests professionals. No inclou cap 
referència a altres traductors i intèrprets jurats «habilitats» per comunitats autònomes, ni registres 
ni possibilitat de reconèixer-los, ni cap referència a altres llengües oficials de l’Estat. Disposa que les 
dades del segell han de ser necessàriament i exclusivament en castellà.


Normativa  
estatal
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Consell d’Europa. Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 
Amb vista a l’elaboració del quart informe del Consell d’Europa relatiu al compliment, per part de l’Es-
tat espanyol, de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, el Departament de Cultura 
ha tramès al Govern espanyol el Quart informe periòdic sobre el compliment de la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries del Consell d’Europa a Catalunya, corresponent al període 2010-2012. 


El document, que per primera vegada la Generalitat de Catalunya ha enviat també al Comitè 
d’Experts del Consell d’Europa, recull els aspectes següents:


a)  Actualització de les dades sobre la situació i el coneixement i ús de la llengua catalana i la 
llengua occitana. 


b) Exposició de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.


c) Informació sobre les novetats normatives. 


d) Denúncia dels obstacles per a l'aplicació de la Carta europea.


En el IV informe final elaborat per l’Estat, que ha tramès al Consell d’Europa, s’han omès sistemà-
ticament i íntegrament les informacions sobre l’adversitat de la política lingüística de l’Estat envers la 
llengua catalana a Catalunya i als altres territoris de llengua catalana. Tanmateix, la Direcció General de 
Política Lingüística ha elaborat el document, consultable en línia, Greuges contra la llengua catalana 
2010–2013, a partir de les dades aportades per la mateixa Direcció General per a aquest IV Informe 
espanyol de seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries : 
(http://llengua.gencat.cat/web/sites/llengua/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/
altres/arxius/greuges_2010-2013.pdf )


El Comitè d’Experts del Consell d’Europa va publicar, el 24 d’octubre del 2012, el tercer informe 
relatiu al compliment, per part de l’Estat espanyol, de la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries, relatiu al període 2006-2009.


L’occità, llengua oficial de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània
En l’assemblea de l’Euroregió del 27 d’octubre del 2014, celebrada a Mallorca, es va aprovar la modi-
ficació dels estatuts que incorporen la llengua occitana com a llengua oficial, al costat del català, del 
francès i del castellà. A partir d’aquesta data és efectiva l’oficialitat de la llengua occitana en aquest 
organisme de cooperació euroregional, integrat per Catalunya, les Illes Balears, el Llenguadoc-Rosselló 
i el Migdia-Pirineus. 


L’oficialitat de l’occità ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya, que en va formalitzar 
la petició el febrer del 2014, en compliment de la Resolució 444/X del Parlament de Catalunya, de no-
vembre de 2013. L’efectivitat de la proposta requeria una modificació dels estatuts de l’Euroregió, que 
ha sol·licitat la Secretaria d’Afers Exteriors amb suport de la Direcció General de Política Lingüística.


Europa
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D’entre les resolucions judicials dictades l’any 2014 que afecten el corpus normatiu de l’àmbit 
jurídic de la llengua catalana, destaquem les següents:


Llengua vehicular a l’ensenyament


Sentència del Tribunal Suprem de 27 de gener de 2014


Desestima el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra dues interlocutòries del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 9 de gener de 2013 i de 6 de març del mateix any. La primera 
requeria el Departament d’Ensenyament perquè adaptés el sistema d’ensenyament lingüístic, pel 
que fa als fills del recurrent, a la consideració del castellà també com a llengua vehicular de l’ense-
nyament. La segona interlocutòria confirmava l’anterior, ja que desestimava el recurs que s’hi havia 
presentat en contra.


Requeriment per aplicar el 25% en castellà a l’ensenyament


Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30 de gener de 2014


En la interlocutòria el Tribunal estableix una quota mínima del 25 % del castellà com a llengua vehicu-
lar en els cursos i classes on les filles de la recurrent fan els seus estudis, sens perjudici de considerar 
el català com a centre de gravetat dels sistema educatiu.


Sentència del Tribunal Suprem de 30 de juny de 2014


La Sentència desestima el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya contra dues 
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 31 de juliol i 4 d’octubre de 
2013, per les quals es requeria la Conselleria d’Ensenyament perquè prengués les mesures cautelars 
necessàries per adaptar el sistema d’ensenyament lingüístic, pel que fa als fills del recurrent, a la 
consideració del castellà també com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament 
amb el català. Aquestes mesures cautelars s’adoptaven mentre no s’hagués dictat sentència en el 
recurs contenciós administratiu interposat pel pare dels alumnes en el mateix Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.


En el mateix sentit que l’anterior trobem diverses sentències més del mateix Tribunal Suprem, 
corresponents a recursos interposats pel mateix motiu per altres recurrents davant el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en què encara no s’ha dictat sentència.


Activitat 
jurisdiccional


Resolucions 
judicials dictades
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Sentència del Tribunal Suprem de 31 d’octubre de 2014


La Sentència desestima el recurs interposat per l’associació Impulso Ciudadano contra la Sentència 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 17 d’oc-
tubre de 2012, que, al seu torn, desestimava el recurs interposat per la mateixa associació contra el 
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent. El Tribunal Suprem, per tant, avala i confirma la Sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, alhora que torna a rebutjar les pretensions de l’associació esmentada, que 
es concretaven en la impugnació de l’article 6.d) del Decret indicat, que preveu que el català sigui la 
llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació utilitzada normalment en les acti-
vitats del centre.


Falta de legitimació de Convivencia Cívica Catalana en diverses  
causes sobre normes de preinscripció i matriculació per demanar  
la llengua habitual de l’escola 


Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de setembre de 2014


L’associació esmentada va interposar recurs contra la Resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la 
qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació 
de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, 
per al curs 2013-2014. 


Sol·licitava que es declarés nul·la de ple dret i que s’anul·lés la resolució impugnada en allò que 
es refereix a l'article 19.7 (informació sobre el projecte lingüístic del centre i la possibilitat d’atenció 
lingüística individualitzada de l’alumne) i al model oficial de sol·licitud de preinscripció. Demanava així 
mateix que s'ordenés a la Generalitat de substituir el precepte i la sol·licitud anul·lats per uns altres que 
garanteixin la inclusió del castellà com a llengua vehicular en igualtat de condicions que el català per 
a tots els alumnes de les escoles concertades; l'exercici efectiu del dret dels escolars a rebre el primer 
ensenyament en la llengua habitual, sigui aquesta el català o el castellà, en condicions idèntiques en 
ambdós casos; i la inclusió d'un model oficial de preinscripció i matriculació que demani per la llengua 
habitual de l'escolar com a informació a proporcionar pels pares en el moment de la preinscripció.


El Tribunal declara la inadmissibilitat del recurs per manca de legitimació de l’entitat recurrent.


Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de setembre de 2014


També declara la inadmissibilitat, per manca de legitimació, del recurs presentat per la mateixa as-
sociació, en aquest cas contra la Resolució ENS/260/2014, de data 7 de febrer, per la qual s’aproven 
les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i 
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-
2015. La impugnació es fonamentava en els mateixos motius de la Sentència anterior.
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Responsabilitat patrimonial per manca d’escolarització en castellà 


Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30 de setembre, 10 d’octubre,  
16 d’octubre, 28 de novembre i 23 de desembre de 2014


Totes aquestes resolucions rebutgen els recursos plantejats per pares d’alumnes als quals prèviament 
s’havia desestimat la sol·licitud que els seus fills fossin escolaritzats en castellà com a llengua vehi-
cular. El tribunal considera que no és procedent la responsabilitat patrimonial de la Generalitat que 
plantejaven els recurrents, atès que no s’ha acreditat que els seus fills haguessin sofert cap perjudici 
pel fet de no haver estat escolaritzats amb el castellà com a llengua vehicular.


Protocols d’usos lingüístics per al sector sanitari


Protocols d’usos lingüístics per al sector sanitari


Mitjançant aquesta Sentència, de 2 de maig de 2014, es resol favorablement per a la Generalitat de 
Catalunya el recurs que l’associació Impulso Ciudadano havia interposat contra el document Model 
de protocol d’usos lingüístics per al sector sanitari públic a Catalunya, i també per a un segon do-
cument denominat Model de protocol d’usos lingüístics per a la Generalitat de Catalunya i el sector 
públic que en depèn. 


El Tribunal recull les al·legacions formulades per la Generalitat i declara la inadmissibilitat del 
recurs presentat atès que els documents esmentats no es poden impugnar, ja que no es pot considerar 
que siguin actes administratius ni disposicions generals (o protocols com apareix en els documents) 
sinó simples circulars, en tot cas. Així mateix, el Tribunal també declara inadmissible el recurs pel 
fet que l’associació recurrent, a la qual s’imposen les costes del judici, no està legitimada, ni per les 
seves finalitats ni com a hipotètica afectada, per recórrer contra els protocols indicats. En definitiva, 
el Tribunal declara inadmissible el recurs i, per tant, els protocols contra els quals s’havia recorregut 
continuen essent ajustats a dret. 


Acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats  
del sistema universitari de Catalunya


Sentència del Tribunal Suprem de 13 de juny de 2014.


Mitjançant aquesta Sentència del Tribunal Suprem, de 13 de maig de 2014, que confirma la Sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 de maig de 2012, es resol favorablement per a la 
Generalitat de Catalunya el recurs que l’associació Convivencia Cívica Catalana havia interposat, en 
primera instància, contra el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre acreditació del coneixement 
lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. 


El Tribunal Suprem, recollint la fonamentació jurídica de la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, declara inadmissible el recurs pel fet que l’associació recurrent, a la qual 
s’imposen les costes del judici, no està legitimada per recórrer contra el Decret 128/2010.
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El coneixement del català com a requisit per a funcionaris de l’Administració 
local amb habilitació estatal


Sentències del Tribunal Suprem de 16 i 22 de juliol de 2014


Ambdues resolucions confirmen sengles sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que havien desestimat els recursos interposats pel Consell General de Col·legis Oficials de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local contra l’exigència de coneixements de llengua catalana 
per accedir a determinades places d’intervenció-tresoreria i de secretaria-intervenció. Les sentències 
del Suprem, doncs, corroboren la legalitat i la constitucionalitat de l’acreditació del coneixement del 
català en els supòsits indicats. 


Sanció a un jutge per desconsideració envers la Generalitat de Catalunya  
i la llengua catalana 


Sentència del Tribunal Suprem de 29 de juliol de 2014


La Sentència desestima el recurs interposat pel jutge senyor Aníbal Saturnino contra la Resolució 
del Ple del Consell General del Poder Judicial de 12 de novembre de 2013 que li va imposar la sanció 
de suspensió de funcions durant sis mesos per una falta molt greu de desconsideració envers insti-
tucions (Generalitat de Catalunya). Efectivament la Sentència considera acreditat que, en diverses 
resolucions judicials, el jutge en qüestió va emprar expressions que contenien una elevada càrrega 
de menyspreu envers l’activitat administrativa de la Generalitat i, més concretament, les expressions 
de menyspreu es referien a l’ús del català en els expedients administratius. La mateixa Sentència 
posa com a exemple de les expressions emprades pel jutge ara sancionat a l’hora de referir-se a l’ac-
tivitat administrativa de la Generalitat, pel que fa a la llengua, les següents: «imposició lingüística, 
deslleialtat institucional, odi ideològic o fanatisme lingüístic, perversitat, i acusacions de marginar, 
dificultar i eliminar el castellà.»


Tractament integrat de les llengües (TIL) a les Illes Balears 


Sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 22 de setembre de 2014


Són tres sentències, dictades en els recursos interposats contra el Decret 15/2013, del Consell de Go-
vern de les Illes Balears, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents 
no universitaris de les Illes Balears, per les tres organitzacions sindicals següents: la Confederació 
Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO), el Sindicat de Treballadores i Treballadors 
de l’Ensenyament, Intersindical de les Illes Balears (STEI-I) i la Federació Estatal de Treballadors de 
l’Ensenyament, integrada en la Confederació Sindical de la Unió General de Treballadors (FETE-UGT).
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El Tribunal considera que, en l’elaboració del Decret impugnat, el Govern de les Illes Balears va 
vulnerar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableix l’obligació de consultar la Universitat 
de les Illes Balears en l’elaboració de les disposicions que afectin la normalització del coneixement 
i ús de la llengua catalana. El Tribunal remarca també que la modificació del sistema educatiu que 
implanta el TIL comporta una alteració per a la llengua catalana i el seu procés de normalització, 
ja que la seva presència als centres educatius passa a ser significativament menor. D’altra banda, el 
tribunal també estima el fet que la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu presentada pel Govern no 
justificava l'aprovació del Decret.


Cal recordar que el TIL estableix l’ensenyament en català, castellà i anglès en parts iguals, fet 
que suposa que el català deixa de ser llengua vehicular de l’ensenyament.


Cessament de les emissions de TV3 al País Valencià


Sentència del Tribunal Suprem d’11 de novembre de 2014


La secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha anul·lat el cessament 
de les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana, així com la multa de 100.000 euros imposada a la 
Fundació Ramon Muntaner, que possibilitava la repetició del senyal, ja que entén que la Generalitat 
Valenciana no tenia competències per sancionar la repetició d'aquestes emissions, perquè aquesta 
potestat correspon a l'Administració de l'Estat. La Sentència estima dos recursos interposats per 
la fundació contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia valencià que confirmava 
el tancament provisional de repetidors de TV3 en el territori valencià i la multa fixada pel Consell. 


L’any 2014, en el marc normatiu, continuen en litispendència diversos recursos d’inconstitucio-
nalitat interposats contra lleis catalanes amb una regulació lingüística significativa.


Llei de l’occità, aranès a l’Aran
La Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, impugnada davant el Tribunal Constitu-
cional l’any 2011, ha continuat sense que s’hi hagi dictat sentència.


Un dels trets remarcables en matèria de llengua de l’Estatut d’autonomia del 2006 és la refe-
rència a l’occità, i a la varietat aranesa, amb la declaració del seu caràcter d’oficial a tot Catalunya. 
L’Estatut remet a un futur desplegament legal l’abast i el contingut d’aquesta oficialitat, cosa que es 
va esdevenir amb l’aprovació de la Llei 35/2010. 


Mitjançant una interlocutòria del Tribunal Constitucional de 14 de desembre de 2011, es va 
acordar de mantenir la suspensió dels articles 2.3, 5.4 i 7 i 6.5 quant a la preferència de l’ús de l’occità, 
aranès a Aran. 


Contenciosos  
oberts –  
Recursos  
d’inconstitu-
cionalitat
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Llei d’educació 
La Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol, desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que 
en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
llengua pròpia.


 El mateix 2009 es va presentar al Tribunal Constitucional un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei, promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels 
Diputats. Els articles impugnats que regulen el règim lingüístic educatiu són, bàsicament, els que pre-
veuen determinar el currículum de l’ensenyament de les llengües (art. 9.2), l’acollida personalitzada 
en català als alumnes nouvinguts (art. 10.2), el règim lingüístic als centres educatius de l’Aran (art. 
17), la formació del professorat (art. 109) i el coneixement del català per a l’ingrés a la funció pública 
docent (art. 119). El 2014 encara no s’ha dictat sentència en el recurs esmentat.


Llei del Codi de consum de Catalunya
La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, dedica els articles 121.2 i 128.1 als 
drets lingüístics de les persones consumidores, l’article 211.5 als requisits lingüístics de les relacions 
de consum, i l’article 331.6 a les infraccions dels drets lingüístics. Amb el nou text legal s’incrementa 
la capacitat de l’Administració de la Generalitat per dur a terme la seva tasca supervisora i, per tant, 
les seves potestats sancionadores i de disciplina de mercat. Contra aquesta llei es van interposar 2 
recursos d’inconstitucionalitat, sobre els quals el 2014 encara no s’ha dictat sentència:


—  El recurs d’inconstitucionalitat, número 7611-2010, presentat pel Partit Popular al Tribunal 
Constitucional i admès a tràmit el 3 de novembre del 2010. Els articles impugnats fan referèn-
cia a la llengua de l’atenció oral i escrita als consumidors, i a la llengua de la documentació i 
les informacions necessàries per al consum i l’ús adequats dels béns i serveis adreçades als 
consumidors.


—  El recurs d’inconstitucionalitat número 7418-2010, interposat pel defensor del poble contra 
l’article 128.1 de la Llei, relatiu als drets lingüístics de les persones consumidores. Va ser admès 
a tràmit el 3 de novembre del 2010.


Llei del cinema
La Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema, estableix el marc normatiu que regeix la indústria cinema-
togràfica i audiovisual pel que fa, entre altres qüestions, a la producció, la distribució, la comercialit-
zació i l’exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisuals; als aspectes relacionats amb el foment, la 
preservació i la difusió del patrimoni cinematogràfic, i al foment de l’oferta cinematogràfica original, 
doblada i subtitulada en català.
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Amb l’objectiu de garantir de manera efectiva el dret d’opció lingüística de la ciutadania de 
Catalunya en aquest àmbit, la llei preveu, amb caràcter general, que quan s’estreni un llargmetratge 
cinematogràfic a Catalunya, doblat o subtitulat, les empreses distribuïdores hauran de distribuir el 
50 % de totes les còpies en versió en llengua catalana i hauran de respectar aquest equilibri lingüístic 
en la publicitat que se’n faci.


El 2010 es va interposar el recurs d’inconstitucionalitat número 7454-2010 contra la llei, promo-
gut pel Grup Parlamentari Popular i admès a tràmit pel Tribunal Constitucional el 3 de novembre del 
2010. Els articles impugnats fan referència a l’obligació de les empreses distribuïdores i exhibidores 
de distribuir i exhibir, respectivament, un 50 % de les còpies analògiques dels films en versió cata-
lana, com també a l’obligació d’incorporar l’accés lingüístic en català a les còpies en suport digital. 
Finalment, s’impugnen els articles que regulen el règim sancionador. 


El 2014 no s’ha dictat, encara, la sentència corresponent a aquest recurs. Cal recordar, també, el 
dictamen emès l’any 2012 per la Comissió Europea sobre el caràcter discriminatori de l’article 18 de la 
llei. El 2014 el dictamen esmentat no ha comportat, de moment, cap canvi en la normativa catalana.


Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
La Llei 10/2010, del 7 de maig, reflecteix la idea d’entendre l’acollida no com el procés d’integració 
complet, sinó com la primera etapa d’un procés que dura diversos anys. En aquest sentit, no pretén 
fer la relació dels drets de cada àmbit (educació, salut, ensenyament lingüístic, treball, etcètera), sinó 
que regula el dret sectorial que li és propi, el dret a rebre un servei d’acollida, incloent-hi la formació 
lingüística. L’article 9, apartats 2, 4 i 5, amb previsions lingüístiques, va ser impugnat, el 2010, per la 
defensora del poble davant el Tribunal Constitucional. Aquests apartats de l’article 9 fan referència, 
principalment, al català com a llengua comuna i vehicular de l’acollida, d’acord amb la condició de 
llengua pròpia que té.


El 2014 no s’ha dictat, encara, la sentència corresponent a aquest recurs.
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Drets i deures lingüístics i principis rectors de les polítiques públiques en matèria  
de llengua pel que fa a les administracions públiques i ens vinculants d’àmbit estatal
Pel que fa als òrgans constitucionals i als tribunals d’àmbit estatal, l’article 33.5 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya introdueix un genèric dret d’ús del català davant els òrgans constitucionals i els 
òrgans jurisdiccionals amb competència sobre tot el territori estatal. Tanmateix, l’efectivitat d’aquest 
precepte depèn de la introducció dels canvis necessaris en normes estatals com ara el Reglament del 
Congrés, la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, les lleis processals, etc. No hi hagut cap novetat 
legislativa en aquest sentit durant el 2014.


Projecció exterior. Ús oficial limitat de llengües
Després d’un procés negociador entre els vint-i-cinc estats membres, el 13 de juny del 2005 el Con-
sell de Ministres de la Unió Europea va aprovar unes conclusions que recullen la possibilitat d’un 
ús oficial limitat en les institucions i els organismes comunitaris de llengües que no siguin les que 
tenen la consideració de llengües oficials i de treball de les institucions europees. D’acord amb les 
conclusions del Consell, el Govern espanyol, i també qualsevol altre estat membre, podrà demanar 
la conclusió d’acords administratius amb les diverses institucions i organismes de la Unió.


El 2014 encara s’han mantingut les dificultats de compliment dels acords administratius subs-
crits fins ara amb els diferents organismes (Consell, Comissió, Comitè de les Regions, etc.) que haurien 
de permetre, en general, que es fessin en català la publicació dels actes adoptats mitjançant codecisió 
del Parlament Europeu i el Consell, les intervencions orals en les sessions del Consell i, si s’escau, 
d’altres institucions o òrgans de la Unió i, finalment, les relacions per escrit entre els ciutadans es-
panyols que ho vulguin i els òrgans i institucions de la Unió.


Reglaments d’ús local a les administracions públiques i ens vinculats
L’article 9.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que les corporacions 
locals i les universitats han de regular l’ús del català en l’àmbit de les seves competències mitjançant 
l’aprovació de reglaments adequats als manaments i als principis d’aquesta Llei. Hi ha, en aquest 
sentit, una part d’ens locals que encara no ha elaborat el seu reglament. 


El 2014 s’ha aprovat definitivament el Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament 
de Lleida, que bàsicament s’ajusta al model-tipus de reglament d’ús que facilita el Consorci per a la 
Normalització Lingüística


Regulació pendent 
de desenvolupar


Estat


Europa


Catalunya
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País Valencià


Ensenyament


Enguany s’ha publicat el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum 
i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. El Decret, dictat 
en desplegament de la LOMQE, preveu l'augment d'hores lectives en castellà a tots els programes edu-
catius vigents, de manera que afecta l'alumnat que estudia en els programes plurilingües en valencià 
i també l'alumnat que estudia en el programa en castellà. Així mateix, el Decret no té en compte les 
observacions fetes per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en els tràmits previs a l’aprovació, pel que 
comporta de marginació del valencià en el sistema educatiu.


Competències en política lingüística


S’ha publicat el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic 
i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta disposició regula l’òrgan encarregat 
de les competències de política lingüística en la Generalitat Valenciana, que és la Direcció General 
d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística.


Toponímia


Durant el 2014 quatre municipis han adoptat oficialment la denominació en valencià: Potries, Xert, 
Vistabella del Maestrat i l’Atzúbia. 


Illes Balears


Consum


La Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, 
es pot considerar regressiva des del punt de vista de la regulació dels drets lingüístics, en vist el text le-
gal anterior, ja que elimina les mesures de foment de la llengua catalana i la previsió que la informació 
que afecti la salut i la seguretat de les persones es pugui fer només en català en cas que sigui fàcilment 
intel·ligible, que contenia la Llei 1/1998, ara derogada. 


Toponímia


El Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa ha adoptat l’Acord, d’1 de setembre de 2014, de can-
vi de denominació del municipi de Santa Eulalia del Rio (sic) que passarà a ser Santa Eulària des Riu. 
Amb tot, cal dir que les formes de tots els topònims dels municipis de les Balears i de les Pitiüses ja 
havien estat establerts oficialment pel Decret 36/1988, de 14 d’abril, del Govern Balear. En el cas de 
Santa Eulària s’hi preveien les dues formes Santa Eulària des Riu / Santa Eulària del Riu.


Altres 
territoris de 
parla catalana: 
canvis 
normatius
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Certificats de català


El Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana actua-
litza i modifica, de manera no substancial, la normativa que ja regulava aquest àmbit. Orgànicament, 
les novetats són que l’Institut d’Estudis Baleàrics assumeix les competències de la certificació de les 
proves, que abans corresponien a la Direcció General de Cultura i Joventut i, d’altra banda, es modifica 
la composició de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català.


D’altra banda, s’ha publicat l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de 
juliol de 2014, per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació se-
cundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura 
catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les. L’Ordre atorga la 
competència en matèria d’homologacions al president de l’Institut d’Estudis Baleàrics i regula, amb 
els mateixos criteris de l’Ordre anterior del 2011, l’homologació dels títols d’ESO i de batxiller obtin-
guts a partir del curs 2013-2014.


Titulacions


S’ha publicat l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual 
es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia 
de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de formació lingüística i 
cultural (FOLC).


En el preàmbul s’addueixen, com a motius de la substitució de la normativa anterior, que d’ençà 
del 1996 s’ha completat el traspàs de les competències educatives al Govern de les Illes Balears, que 
s’ha modificat la normativa estatal bàsica i, finalment, que l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha assu-
mit més competències en el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural, de manera que ara se 
centralitza en un mateix organisme, l’IEB mateix, la formació i l’avaluació de llengua catalana.


Competències en política lingüística


S’atribueixen en el Decret 15/2014, de 12 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual es 
modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les 
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Au-
tònoma de les Illes Balears. El Decret reestructura la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, 
de manera que les competències en matèria de política lingüística passen a dependre de la Direcció 
General d’Educació i Cultura. Més concretament, les competències assenyalades corresponen, d’ara 
en endavant, a l’Institut d’Estudis Baleàrics. 
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Ensenyament trilingüe


Enguany, la continuació de la introducció a l’escola balear de l’anomenat ensenyament trilingüe (TIL), 
al qual recordem que s’ha oposat una part important de la comunitat educativa de les Illes, ha quedat 
obstaculitzat per diversos motius. 


En primer lloc, l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 9 de maig de 2014, 
per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres do-
cents no universitaris de les Illes Balears, va ser impugnada per l’Assemblea de Docents. L’Ordre pre-
veia la implantació, de manera progressiva i al llarg de quatre cursos, a partir del 2014-2015, de l’ense-
nyament trilingüe en l’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Com a conseqüència de la 
impugnació, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va suspendre cautelarment l’Ordre per 
al curs 2014-15. Aquesta suspensió va ser refermada pel mateix Tribunal en desestimar els recursos de 
reposició que el Govern balear hi havia interposat.


En segon lloc, la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professio-
nal, de 28 de juliol de 2014, per la qual s’estableixen les mesures que han d’aplicar els centres docents 
públics de les Illes Balears que no disposen d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat, 
ha estat deixada sense efecte per una altra Resolució del director general d’Educació, Personal Do-
cent, Universitats i Recerca, de 17 d’octubre de 2014. La Resolució suspesa establia que aquells centres 
docents públics de les Balears que no tinguessin aprovat cap «projecte de tractament integrat de llen-
gües» havien d’aplicar de manera transitòria el model de projecte aprovat per la Conselleria, és a dir, 
el projecte per aplicar el TIL.


Tota aquesta conflictivitat cal emmarcar-la en l’aprovació, l’any passat, del Decret 15/2013, de 19 
d’abril, de tractament integrat de les llengües (TIL) als centres educatius no universitaris de les Illes 
Balears, el qual ha estat declarat nul enguany pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears mit-
jançant les tres sentències de data 22 de setembre que s’esmenten en l’apartat Activitat jurisdiccional.


Aragó 


Patrimoni cultural aragonès / Llei 14/2014, de 30 de desembre, de mesures fiscals  
i administratives de la Comunitat Autònoma d’Aragó


L’article 32 de la Llei esmentada modifica la Llei 3/1999, de 10 de març, del patrimoni cultural ara-
gonès en el sentit de canviar-hi les denominacions de «català» i «aragonès» per «llengües aragoneses 
amb les seves modalitats lingüístiques d’ús predominant en les àrees septentrional i oriental de la 
Comunitat Autònoma». És a dir, es vénen a reblar les mateixes denominacions de la Llei 3/2013, de 9 
de maig, d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó. 
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A continuació es transcriu l’article 4 de la Llei del patrimoni cultural aragonès en la redacció 
originària i, tot seguit, tal com queda ara:


«Article 4. Llengües minoritàries. 


L’aragonès i el català, llengües minoritàries d’Aragó, en l’àmbit de les quals hi ha compreses les 
diverses modalitats lingüístiques, són una riquesa cultural pròpia i seran especialment protegi-
des per l’Administració.» 


«Article 4. Llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó: 


1.  A més del castellà, Aragó té com a pròpies, originals i històriques les llengües aragoneses 
amb les seves modalitats lingüístiques d’ús predominant en les àrees septentrional i orien-
tal de la Comunitat Autònoma. 


2.  Constitueixen el patrimoni lingüístic aragonès tots els béns materials i immaterials de re-
llevància lingüística relacionats amb la història i la cultura de les llengües i modalitats lin-
güístiques pròpies d’Aragó.»


Ordre d’11 de novembre de 2014, de la Consellera d’Educació, Universitat, Cultura  
i Esport, per la qual es regula el reconeixement de l’acreditació de la competència lingüística  
de conformitat amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües a la Comunitat  
Autònoma d’Aragó


Aquesta Ordre en substitueix una altra de publicada l’any passat, de data de 22 d’agost del 2013. Igual-
ment que aquesta Ordre anterior, l’Ordre d’enguany inclou el català entre els idiomes per als quals 
s’estableixen equivalències de títols i certificats.
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Aquest capítol inclou la despesa que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha destinat l’any 
2014 a actuacions de política lingüística dins de cada àmbit.
El pressupost que la Generalitat de Catalunya ha destinat el 2014 a la Direcció General de Po-


lítica Lingüística, sense incloure-hi les despeses del capítol 1 (atribuïdes al personal), ha estat de 
23.614.520,03 euros. La diferència entre el pressupost aprovat i l’executat s’explica per les mesures 
de contenció pressupostària aplicades pel Govern.


La taula següent mostra l’evolució dels deu darrers anys del pressupost aprovat i executat de 
la Direcció General de Política Lingüística, sense el capítol primer ni les aportacions addicionals.


El pressupost


annexos


Evolució  
del pressupost  
de la Direcció 
General de Política 
Lingüística


exercici pressupost increment pressupost 
 aprovat respecte a executat 
  l’any anterior  


2004 17.515.149 €€ 19,48 % 17.941.518 €€


2005 21.715.063 €€ 23,96 % 22.979.929 €€


2006 27.030.240 €€ 24,47 % 31.402.520 €€


2007 27.841.147 €€ 2,99 % 29.925.870 €€


2008 28.397.970 €€ 2,00 % 30.995.183 €€


2009 27.731.698 €€ -2,34 % 28.808.672 €€


2010 30.711.446 €€ 10,74 % 31.760.162 €€


2011 28.262.310 €€ -7,97 % 27.943.889 €€


2012 28.398.064 €€ 0,48 % 23.033.630 €€


2013 27.648.064 €€ -2,64 % 23.172.618 €€


2014 23.614.520 €€ -14,59 % 22.911.153 €€
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annexos D’altra banda, el pressupost dels departaments de la Generalitat destinat a actuacions de foment 
de l’ús de la llengua catalana, en els seus àmbits respectius, ha estat de 30.643.586,16 euros.


La quantia global que la Generalitat de Catalunya ha destinat a actuacions de política lingüística 
durant l’exercici 2014 ha estat de 87.317.943,82 euros.


En la taula de la dreta es desglossa, per departaments, el pressupost de la Generalitat correspo-
nent al 2014 destinat a incrementar l’ús social de la llengua catalana.


Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística
Del pressupost de la Direcció General de Política Lingüística destaca el finançament del Consorci per 
a la Normalització Lingüística i del Consorci TERMCAT.


departament pressupost


Cultura 
(DGPL + altres unitats) 54.258.106,19 € 


Presidència 7.357.765,18  € 


Economia i Coneixement 3.176.318,44 € 


Governació i Relacions 
Institucionals 23.648,35 € 


Salut 60.407,77 € 


Benestar Social i Família 1.843.977,02 € 


Ensenyament 18.420.834,00 € 


Empresa i Ocupació 325.758,88 € 


Justícia 1.369.828,89 € 


TOTAL 87.317.943,82 € 


Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre’n les despeses  
de funcionament (formació, assessorament i dinamització) 16.016.105,01 €


Aportació al Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT per atendre’n les despeses  
de funcionament 1.177.425,01 €


Aportació a l’Institut Ramon Llull per atendre les despeses corresponents a  
la Fira Internacional d’Idiomes i Cultures Expolangues i per contribuir al finançament  
de les despeses de funcionament 206.562,06 € 


Aportació a l’Institut d’Estudis Catalans per al finançament de les despeses  
de funcionament de l’Àrea de Llengua 633.776,15 € 


Aportació al Conselh Generau d’Aran per donar compliment a l’Acord de col·laboració  
entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran per al desplegament  
de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, d’occità, aranès a l’Aran 60.000,00 €
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annexos Subvencions i ajuts per al foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana


Cal tenir present que, a partir de l’any 2013, totes les subvencions, per concurrència pública o de-
rivades d’un conveni de col·laboració, s’han tramitat a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC).


Convocatòria 2014 de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos de la llengua catalana a Catalunya. Entitats sense finalitat de lucre 350.000,00 €


Convocatòria 2014 de subvencions per a iniciatives d’empreses adreçades a promoure els usos de la llengua catalana a Catalunya 200.000,00 €


Convocatòria 2014 de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana 1.524.571,07 €


Conveni 2013-2015 amb Plataforma per la Llengua — Col·lectiu l’Esbarzer, per a la realització d’activitats relacionades amb l’extensió de l’ús social  
de la llengua catalana en tots els àmbits i arreu dels territoris de parla catalana. Conveni finançat amb les aportacions d’altres departaments. Anualitat 2014 620.000,00 €


DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 119.000,00 €


DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 114.000,00 €


DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 28.000,00 €


DEPARTAMENT DE CULTURA 129.000,00 €


DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA   93.000,00 €


DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ   119.000,00 €


DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 18.000,00 €


Conveni 2014 de col·laboració amb la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya per augmentar la presència del català i difondre  
i impulsar la subtitulació al català en els festivals de cinema i vídeo de Catalunya 100.000,00 €


Conveni 2014 de col·laboració amb DTS, Distribuïdora de Televisión Digital, SA, per a la subtitulació al català de les estrenes de ficció de Canal+ 85.000,00 €


Conveni 2014 de col·laboració amb la Fundació Universitària Balmes, per a l’organització del IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català 12.000,00 €


Conveni 2014 de col·laboració amb Raig d’Idees i Propostes Visuals, SL, per a la subtitulació al català de la programació dels Cinemes Texas 24.000,00 €


Subvenció al Cercle d’Agermanament Occitano-Català per al projecte d’activitats de foment de la llengua occitana a Catalunya 19.500,00 €


Subvenció a Enciclopèdia Catalana, SA, per al finançament de la compleció de la redacció del Diccionari de grec clàssic–català i inici de la correcció de proves 12.000,00 €


Subvenció a la Universitat de Barcelona per al finançament de l’exposició «Obrint portes: la llengua catalana a la Universitat de Barcelona» 8.000,00 €


Subvenció a Òmnium Catalunya Nord per a la difusió i promoció dels cursos de català per a adults a la Catalunya del Nord durant l’any 2014 4.000,00 €


Subvenció a l’Associació Internacional per a la Difusió dels Escacs per al finançament de l’elaboració de diversos materials del projecte Escacs per a tothom  
durant l’any 2014 12.000,00 €
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annexos Aportacions de la Direcció General de Política Lingüística a projectes gestionats  
per altres departaments de la Generalitat de Catalunya


Departament de Cultura
En el pressupost del Departament de Cultura s’inclou l’activitat de foment de la Institució de les 
Lletres Catalanes i les subvencions atorgades per mitjà de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) per al foment d’activitats artístiques i culturals. Del pressupost de l’ICEC per al suport a la 
creació, la promoció i la difusió cultural, en destaquen les subvencions al sector audiovisual, les arts 
visuals, la música, les arts escèniques i l’àmbit editorial. S’hi han inclòs les subvencions a projectes 
que fomenten l’ús del català, tant si el fet que l’activitat es faci en català és un requisit com si és un 
criteri de valoració per atorgar la subvenció (27.626.792,32 €).


Amb relació a la Institució de les Lletres Catalanes, atesa la dificultat de separar les despeses 
corresponents al foment de la llengua de les corresponents al foment de la literatura, s’hi ha inclòs 
el total dels ajuts a la creació literària i a la traducció al català d’obres en altres llengües, i també a les 
campanyes «Lletres en viu» i «Lletres a les aules», destinades a la promoció i la difusió de la literatura 
catalana(342.980,00 €).


De les actuacions gestionades directament pel Departament, cal esmentar també la línia d’ajuts 
organitzada a través del sistema d’adquisició bibliotecària, que té com a objectiu el suport a la pro-
ducció editorial en català i en occità, mitjançant el foment de la lectura i una presència més gran de 
les novetats editorials a les biblioteques públiques de Catalunya (1.100.000,00 €).


També s’hi ha inclòs l’import que l’Institut Ramon Llull destina als programes de foment de la 
llengua catalana a l’exterior, principalment el corresponent a l’ensenyament de la llengua a les uni-
versitats que formen part de la Xarxa d’Estudis Catalans a l’Exterior (1.573.813,79 €).


Secretaria d’Universitats i Recerca, per a la convocatòria d’ajuts INTERLINGUA.  
Ajuts al manteniment i l’actualització dels espais d'autoaprenentatge de llengua catalana 60.000,00 €


Secretaria d’Universitats i Recerca, per a les activitats de la Comissió Interuniversitària  
de Formació en Llengua Catalana 12.000,00 €


Institut Ramon Muntaner, per a les activitats d'investigació i foment de l'ús del català  
en els territoris de parla catalana 5.000,00 €
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Departament de la Presidència
El pressupost del Departament de la Presidència inclou l’activitat dels quatre grans àmbits de com-
petències del Departament: la Secretaria de Comunicació, la Secretaria d’Afers Exteriors, la Secretaria 
General de l’Esport i, conjuntament, la Secretaria del Govern i la Secretaria General.


Pel que fa al pressupost de la Secretaria de Comunicació, destaquen les subvencions per a pro-
jectes i actuacions relacionats amb el suport als mitjans de comunicació en català o aranès i al foment 
i la consolidació de l’espai català de comunicació (6.435.453,60 €).


De la Secretaria d’Afers Exteriors destaca l’actuació amb les comunitats catalanes de l’exterior 
i el suport econòmic als 147 cursos de llengua catalana de diferents tipologies i nivells en 51 casals 
catalans de 22 països (93.310,00 €).


Amb referència a la Secretaria General de l’Esport, s’informa de la subvenció de 806.000,00 euros 
corresponent al conveni entre el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya per a la promoció de la normalització lingüística de les organitzacions esportives catalanes 
i en la pràctica esportiva dels seus membres.


També s’hi inclouen les activitats de la Delegació de la Generalitat a Madrid, de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, de la Representació de la Generalitat a l’Alguer i el servei d’interpretació en 
llengua de signes catalana de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona.


Departament d’Economia i Coneixement
Inclou l’aportació de la Secretaria d’Universitats i Recerca d’1.422.848,59 euros a l’Institut Ramon 
Llull per al manteniment de la xarxa de lectorats de català de les universitats d’arreu del món, i la 
convocatòria INTERLIGUA per a ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús 
de les llengües en l’àmbit universitari. Del total de la convocatòria (611.779,20 €), l’import destinat a 
projectes i actuacions en l’àmbit de la llengua catalana ha estat de 288.737,00 euros. Les transferèn-
cies a les universitats catalanes, en el marc del finançament per objectius, relatiu a la millora de les 
competències lingüístiques en llengua catalana, sumen un total d’1.225.440,00 euros. El pressupost 
del Departament també inclou les subvencions corresponents a ajuts per discapacitats auditives de 
la convocatòria UNIDISCAT 2014, que ha estat de 42.936,86 euros.


Departament de Benestar Social i Família
Del Departament de Benestar Social i Família cal destacar el finançament dels cursos de català adre-
çats a la població nouvinguda, els cursos d’alfabetització i els cursos a les entitats de persones im-
migrades (813.217,00 €).


També s’hi han inclòs les actuacions de la Direcció General de Joventut i de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària, sobretot aquelles activitats específiques d’aprenentatge i ús del català 
(20.257,79 €).


Així mateix, també s’hi ha inclòs la despesa destinada a les actuacions relacionades amb la 
llengua de signes catalana (432.965,00 €).


annexos
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Departament d’Ensenyament
El pressupost del Departament d’Ensenyament recull les aportacions destinades a les aules d’acollida 
de l’alumnat nouvingut i el servei d’interpretació en llengua de signes catalana per als alumnes que 
cursen ensenyament no obligatori (481.259,10 €).


Departament de Justícia
En el pressupost que el Departament de Justícia destina al foment de l’ús del català destaquen les 
retribucions del personal que es dedica a la dinamització lingüística a les oficines judicials: suport i 
assessorament lingüístic als òrgans judicials (1.243.820,10 €), i altres actuacions per introduir el català 
en el funcionament ordinari de la justícia i l’organització de la formació lingüística del personal de 
l’àmbit del dret. També en aquest cas s’hi ha inclòs la despesa derivada de la interpretació en llengua 
de signes catalana als tribunals de justícia de Catalunya (15.040,83 €). L’import total executat ha estat 
d’1.369.868,89 euros.


Departament d’Empresa i Ocupació
El pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació inclou les despeses derivades del conveni signat 
entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci per a la Normalització Lingüística per 
dur a terme formació en català per a persones a l’atur els anys 2013 i 2014. L’import per a l’exercici 
2014 ha estat de 250.410,40 euros.


Departament de Governació i Relacions Institucionals
El pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals inclou les despeses relaci-
onades amb la traducció a l’occità, aranès a l’Aran, del Butlletí de Relacions Institucionals. També 
inclou la despesa relacionada amb la formació específica en llengua catalana. La despesa total del 
Departament ha estat de 23.648,35 euros.


Departament de Salut
Del pressupost de Salut, en destaca la subvenció a la Federació de Persones Sordes de Catalunya per 
la interpretació de persones sordes en la seva relació amb l’àmbit sanitari, la despesa dels cursos de 
català adreçats als professionals de la salut i els convenis signats amb el TERMCAT. La despesa total 
del Departament ha estat de 60.407,77 euros.


annexos
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Estructura institucional


annexos


Estructura 
institucional Els departaments de la Generalitat de Catalunya, i els organismes i empreses que en depenen, 


per mitjà de diferents unitats, porten a terme l'aplicació sectorialitzada de la política lingüística 
del Govern, i procuren la concertació i la implicació dels sectors socials i d'activitat del seu àmbit 
de competències. La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura dirigeix i 
coordina la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.


Direcció General de Política Lingüística
La Direcció General de Política Lingüística és l’òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, coordinació i 
execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya i li corresponen les funcions següents:


a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya d'acord amb la normativa vigent.


b) Vetllar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions 
i mesures dels diversos departaments.


c) Fixar els criteris d'usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Catalunya.


d) Elaborar les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i 
amb el foment de la llengua catalana i informar sobre els projectes normatius de caràcter ge-
neral que s'hi relacionen que promouen els departaments de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya.


e) Promoure l'ensenyament de la llengua catalana a la població adulta i convocar i administrar 
les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català a Catalunya i les proves per 
a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català 
i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.


f) Desenvolupar polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits 
de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català. 


g) Impulsar, a través dels estudis i les estadístiques oficials, l'elaboració del mapa sociolingüístic 
català i promoure l’anàlisi de la variable lingüística en els estudis socials d'altres àmbits.


h) Impulsar i coordinar les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment 
de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya, si escau, a través del Consorci 
per a la Normalització Lingüística.
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annexos i) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matè-
ria de política lingüística, especialment en l’àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.


j) Difondre en l’àmbit internacional les polítiques lingüístiques impulsades a Catalunya com 
a referent d'èxit en la protecció i el foment de llengües no hegemòniques i en la gestió de la 
diversitat lingüística.


k) Promoure el diàleg social en matèria de política lingüística, en col·laboració, si escau, amb el 
Consell Social de la Llengua Catalana, i assolir un consens favorable a l'ampliació dels usos del 
català en tots els àmbits de la societat catalana.


l) Impulsar els treballs de la Comissió Tècnica de Política Lingüística i coordinar la Xarxa Tècnica 
de Política Lingüística, per tal de garantir l'acció interdepartamental i transversal de la política 
lingüística del Govern.


m) Impulsar i coordinar, a través del Centre de Terminologia TERMCAT, les activitats terminolò-
giques relacionades amb la llengua catalana i vetllar per la difusió i l'aplicació de la terminologia 
que elabora aquest centre.


n) Col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans per facilitar i impulsar l'aplicació de la norma-
tiva lingüística.


o) Cooperar amb l'Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua ca-
talana fora del domini lingüístic.


p) Fomentar l'ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, 
d'acord amb el que estableixen l'article 21 i la disposició addicional segona de la Llei 35/2010, 
d'1 d'octubre, de l’occità, aranès a l'Aran, i promoure les relacions exteriors amb els territoris 
del domini lingüístic occità en l’àmbit de la llengua i dels productes culturals que s'hi expressen, 
en col·laboració amb el Consell General d'Aran.


q) Dirigir, planificar, dur a terme la coordinació interdepartamental i implementar la política 
lingüística amb relació a la difusió i el foment de la llengua de signes catalana, de manera que 
es garanteixi la participació social en el seu disseny a través del Consell Social de la Llengua de 
Signes Catalana, així com impulsar, a través de l'Institut d'Estudis Catalans, la seva normativit-
zació; sens perjudici, pel que fa a l'ús d'aquesta llengua com a suport a la comunicació, de la 
normativa que en matèria d'accessibilitat estableixi el departament competent.
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annexos Comissió Tècnica de Política Lingüística
El 21 de juliol del 2011, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret 371/2011, 
de 19 de juliol, d’organització transversal de la política lingüística.


D'acord amb aquest Decret, la Comissió Tècnica de Política Lingüística és l’òrgan col·legiat en-
carregat de garantir, mitjançant la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, l'aplicació homogènia per 
part de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat de la normativa lingüística i dels 
acords que adopti el Govern en aquesta matèria, així com d'acordar els mecanismes de cooperació 
en la implantació de polítiques lingüístiques interdepartamentals. La Comissió pot fer propostes al 
Govern en relació amb les mesures en matèria de política lingüística que consideri oportunes.


Xarxa Tècnica de Política Lingüística
La Xarxa Tècnica de Política Lingüística té per objecte donar suport tècnic a la Direcció General de 
Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en cadascun dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat. La Xarxa Tècnica s'adscriu a la Direcció General de Política Lingüística.


Està formada per personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya destinat als diferents 
departaments, entitats autònomes i altres ens dependents de l'Administració de la Generalitat, en 
el nombre necessari per al compliment de les seves funcions, amb un mínim de dues persones per 
departament.


Comissió de Toponímia
La Comissió de Toponímia es va crear mitjançant el Decret 59/2011, de 23 de gener, com a òrgan 
d'assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya.


Actua com a òrgan de coordinació entre entitats o institucions amb competències en el camp 
de la toponímia, com ara l'Institut d’Estudis Catalans, el Conselh Generau d’Aran, l'Administració 
de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de toponímia. Proposa criteris i regles 
d'escriptura per a l'ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audio-
visual, d'acord amb la normativa lingüística de l'Institut d’Estudis Catalans i del Conselh Generau 
d’Aran. Les propostes de la Comissió de Toponímia per a la determinació i fixació de topònims poden 
ser dels àmbits següents: la toponímia urbana, els nuclis de població, les divisions administratives, 
la resta de la toponímia de Catalunya i les formes catalanes de topònims d’altres llengües.
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Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) té com a finalitat fomentar el coneixement i 
l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits. Amb aquest objectiu, organitza cursos de català per a 
persones adultes, i ofereix un conjunt de serveis i recursos a empreses, organitzacions, ens locals i 
particulars, per facilitar-los l'ús del català.


El CPNL és un ens públic amb personalitat jurídica pròpia, creat l'any 1989 per la Generalitat de 
Catalunya i dinou ajuntaments. Actualment en formen part la Generalitat de Catalunya, noranta-cinc 
ajuntaments, trenta-set consells comarcals i la Diputació de Girona. Les diputacions de Lleida i de 
Tarragona hi col·laboren per mitjà de subvencions als serveis comarcals de català del seu territori o 
amb acords de col·laboració per a programes específics d'acolliment lingüístic i d'altres.


El CPNL presta els seus serveis de forma descentralitzada a través d'una xarxa territorial forma-
da per vint-i-dos centres de normalització lingüística. Els centres tenen autonomia funcional i són 
governats per uns consells de centre que presideix una persona representant de les corporacions 
locals consorciades. Els centres poden abraçar un sol municipi, més d'un, una comarca o diverses 
comarques i s'estructuren en serveis comarcals de català, serveis locals de català i oficines de català. 
En total, hi ha 146 punts d'atenció al públic al territori.


TERMCAT
El TERMCAT és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística.


El Centre de Terminologia TERMCAT té com a finalitat coordinar les activitats terminològiques 
relatives a la llengua catalana, promoure i elaborar recursos terminològics i garantir-ne la disponibi-
litat, i col·laborar en la promoció i el desenvolupament de productes d'enginyeria lingüística en què 
la terminologia té una especial incidència, amb l'objectiu de contribuir a la difusió i la implantació 
de la terminologia científica i tècnica en els diferents llenguatges d'especialitat.


annexos
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annexos Institut Ramon Llull
L'Institut Ramon Llull és un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure a l'exterior els estudis 
de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en 
català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la 
música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.


L'Institut Ramon Llull forma part de la Fundació Ramon Llull, constituïda per la Generalitat de 
Catalunya, el Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Llull, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l'Alguer, el Consell General dels Pirineus Orientals, la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull i els 
ajuntaments de la Xarxa de municipis i entitats balears pel Ramon Llull. Té la seu a Andorra.


Per tal d'acomplir els seus objectius, s'ocupa de:


a) Promoure l'ensenyament del català i de la cultura que s'hi expressa a les universitats i altres 
centres d'estudis superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.


b) Promoure l'ensenyament del català fora de l’àmbit universitari, sobretot en aquells indrets de 
fora del domini lingüístic en què l’existència de grups de persones provinents de les comunitats 
autònomes consorciades o les relacions històriques, culturals o comercials ho aconsellin.


c) Promoure la difusió a l'exterior del coneixement de la literatura que s'expressa en llengua 
catalana per mitjà del foment i el suport a les traduccions a altres llengües i de les accions de 
promoció exterior pertinents.


d) Promoure la difusió del pensament, l'assaig i la investigació a l'exterior mitjançant el foment i 
el suport a les traduccions a altres llengües, l'organització de trobades, seminaris i intercanvis, i 
altres accions de promoció exterior dins l’àmbit acadèmic, intel·lectual i científic internacional.


e) Promoure i donar suport a les societats de catalanística a l'exterior i a les seves iniciatives, 
projectes i actuacions.


f) Promoure la projecció exterior de la creació cultural pròpia de les comunitats autònomes con-
sorciades, en totes les seves modalitats, gèneres i expressions mitjançant les accions i estratègies 
de promoció exterior adequades, el foment de la internacionalització de les manifestacions 
artístiques d’excel·lència, el suport a la circulació a l'exterior d'artistes i obres i la difusió del 
coneixement del patrimoni artístic propi de les comunitats autònomes consorciades.


g) Promoure les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes 
de projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic.
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El Consell Social de la Llengua Catalana, creat l'any 1991, és l’òrgan d'assessorament, consulta i par-
ticipació social en la política lingüística desenvolupada o impulsada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. L'any 2000 es va modificar el decret de creació d'aquest òrgan amb la finalitat d'adaptar-lo 
al marc normatiu establert per la Llei 1/1998, i l'any 2005 es va reformar novament mitjançant el 
Decret 116/2005, de 14 de juny, del Consell Social de la Llengua Catalana, que en regula les funcions, 
la composició, els òrgans i el funcionament actuals.


D'acord amb el Decret 116/2005, el Consell Social de la Llengua Catalana té atribuïdes les fun-
cions següents:


a) Avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat i, en 
especial, l'informe anual que preveu l'article 39.3 de la Llei de política lingüística. Amb aquesta 
finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre les actuacions realitzades o impul-
sades l'any anterior pel Govern de la Generalitat.


b) Estudiar i analitzar, a instància del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la 
promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat.


c) Dictaminar sobre els projectes d'instruments de planificació lingüística general que hagin 
de ser aprovats pel Govern.


d) Proposar al Govern l'elaboració d'estudis i dictàmens, i l'adopció de mesures adequades als 
objectius generals de la Llei de política lingüística.


e) Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixin.
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El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana es va crear l’octubre del 2012 en desplegament del 
que estableix la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana. S’ha constituït el 2013. 
És l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o im-
pulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes. Té les funcions següents:


a) Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difusió 
de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d'un ús no sexista de la llengua de signes.


b) Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 
17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.


c) Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana 
impulsades per l'Administració de la Generalitat.


El Consell està presidit pel conseller de Cultura i integrat per catorze membres, dels quals set 
són en representació de la Generalitat, i set en representació de les entitats del sector, professionals 
i persones usuàries de la llengua de signes catalana.


Institut d’Estudis Catalans
L'Institut d'Estudis Catalans és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte 
l’alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. L’Institut té la 
seu central a Barcelona i delegacions dins el seu àmbit geogràfic d’actuació (Perpinyà, Castelló de la 
Plana, Alacant, Lleida, Palma i València).


El Reial decret 3118/1976, de 26 de novembre, va atorgar reconeixement oficial a l’Institut d’Es-
tudis Catalans com a corporació acadèmica, científica i cultural, l’àmbit d’actuació de la qual s’estén 
a les terres de llengua i cultura catalanes. Mitjançant la Resolució de 17 de maig de 2001 es va publicar 
en el DOGC la modificació global dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans. D’altra banda, d’acord 
amb la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, l’IEC és també la institució acadè-
mica que determina les normes lingüístiques de la llengua de signes catalana.


Per portar a terme les seves funcions, l’Institut d’Estudis Catalans s’estructura en seccions, i la Secció 
Filològica acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té encomanada. Aquesta 
funció comporta l’estudi científic de la llengua, l’establiment de la normativa lingüística i el seguiment del 
procés d’aplicació d’aquesta normativa en l’àmbit que li és propi: les terres de llengua i cultura catalanes.


La Secció Filològica s’estructura internament en sis comissions: Comissió de Lexicografia, Co-
missió d’Onomàstica, Comissió de Gramàtica, Comissió del Català Estàndard, Comissió de Trans-
cripció i Transliteració de Noms Propis i Comissió de Publicacions.


La Secció Filològica té quatre societats filials: la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la 
Societat Catalana d’Estudis Clàssics, la Societat Catalana de Sociolingüística i la Societat Catalana 
de Terminologia.
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Altres 
institucions


Conselh Generau d’Aran
El Conselh Generau d'Aran és la institució principal de govern de la Val d'Aran. El formen el Síndic, 
el Ple i la Comissió d'Auditors de Comptes. Constitueix l'estructura administrativa pròpia de la Val 
d'Aran establerta per la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d'Aran.


El Conselh Generau és competent en les matèries que s'inclouen en la llei reguladora del règim 
especial i la resta de lleis aprovades pel Parlament i les facultats que la pròpia llei li atribueix.


La llengua occitana, denominada aranès a la Val d'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori i 
és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia del 2006 i la Llei 35/2010, 
d'1 d'octubre, de l’occità, aranès a l'Aran.


El Conselh Generau té plena competència en tot el que fa referència al foment i a l'ensenyament 
de l’aranès i de la seva cultura, d'acord amb les normes de caràcter general vigents a tot Catalunya 
en el terreny de la política lingüística i educativa.


Institut d’Estudis Aranesi
El Decret 12/2014, de 21 de gener, ha atorgat a l’Institut d'Estudis Aranesi (IEA) el caràcter d'acadèmia 
i d'autoritat lingüística, basant-se en la Secció Lingüística de l’existent IEA.


Les finalitats de l’Institut d'Estudis Aranesi – Acadèmia aranesa dera lengua occitana són:


a) Establir i actualitzar la norma lingüística de la varietat aranesa de l’occità i vetllar perquè el 
procés de normativització d'aquesta llengua sigui coherent en tot el seu àmbit lingüístic.


b) Així mateix, l’Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana és l’autoritat 
per a l’assessorament que, en matèria de llengua occitana, li sigui sol·licitat per les administra-
cions públiques i els organismes que en depenen, i també pels centres d'ensenyament públics 
i privats i pels mitjans de comunicació de titularitat pública, d'acord amb l’article 4 de la Llei 
35/2010, d'1 d'octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.


c) Col·laborar, amb les activitats que li són pròpies, en el progrés i el desenvolupament de la 
llengua, de la cultura i de la societat en general.


Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès
El Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, constituït el 30 de maig del 2012, d’acord amb les 
previsions de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, és un òrgan paritari integrat 
per la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran. 


Aquest Consell té per objecte impulsar i fer el seguiment de les actuacions necessàries per ga-
rantir el finançament i la coordinació de polítiques lingüístiques amb relació a l’occità aranès. 
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