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I. CRÒNICA LEGISLATIVA

I.1. Catalunya
(DOGC d’1 de gener a 30 de juny de 2011)

Anna M. Pla Boix*1

El 28 de novembre de 2010 varen celebrar-se les eleccions al Parlament de
Catalunya i la candidatura de Convergència i Unió va resultar-ne guanyado-
ra. S’articulava així un canvi d’hegemonia política al Principat que posava fi
a l’etapa precedent dels governs de coalició tripartits. El 16 de desembre
s’iniciava la IX Legislatura del Parlament i uns dies més tard, el 23 de des-
embre, el Ple de la cambra investia Artur Mas com a 129è president de la
Generalitat. En tot cas, als efectes que aquí interessen, la llengua catalana es
va tenir ben present tant en el discurs d’investidura com en el subsegüent
debat plenari, posant de relleu l’interès polític prioritari en aquesta matèria.
No és estrany, doncs, que al llarg d’aquest inici de legislatura s’hagin apro-
vat diverses disposicions normatives d’incidència en l’estatus jurídic de la
llengua.

De fet, a les pàgines que segueixen, es descriuen molt succintament les prin-
cipals disposicions normatives autonòmiques d’incidència en matèria lingüís-
tica que varen publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat des d’1 de gener a
30 de juny de 2011. Per tant, el període estudiat coincideix, cronològicament,
amb el primer semestre de vida de la IX Legislatura del Parlament.

D’entrada, el buidatge d’aquest corpus normatiu permet constatar que l’estatus
jurídic de la llengua catalana no experimenta innovacions rellevants. De fet,
durant el període estudiat no s’aprova cap disposició de rang legal d’incidència
en matèria lingüística per bé que, com es veurà a continuació, sí que s’aprovaran
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un ampli ventall de disposicions de rang reglamentari que incideixen en la
normalització de la llengua pròpia. A més, durant el primer semestre de 2011
continuen en litispendència diversos recursos d’inconstitucionalitat interpo-
sats contra lleis catalanes que regulen importants prerrogatives lingüístiques.1

Aquesta circumstància posarà de manifest les incògnites que planegen sobre
l’evolució futura del dret lingüístic autonòmic. Una evolució que, molt previ-
siblement, vindrà condicionada per la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional.

Dit això, durant el primer semestre de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat
es publiquen diverses disposicions reglamentàries que, ja d’entrada, intro-
dueixen canvis substancials en l’organigrama de la política lingüística de la
Generalitat. En són un bon exemple el Decret 200/2010, de 27 de desembre,
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels depar-
taments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclou la promo-
ció i foment de la llengua catalana dintre de l’àmbit de competència del De-
partament de Cultura); el Decret 45/2011, de 4 de gener, d’estructuració del
Departament de Cultura, que defineix les funcions de la Direcció General de
Política Lingüística; o el Decret 371/2011, de 19 de juliol, d’organització
transversal de la política lingüística.2

Pel que fa al procés de normalització de la llengua pròpia, s’aproven diverses
convocatòries públiques d’ajuts i subvencions adreçades a promoure l’ús del
català en diferents àmbits. Jurídicament, s’articulen amb l’aprovació de diver-
ses resolucions i ordres. N’és un bon exemple l’Ordre CLT/76/2011, de 2 de
maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subven-

1. Aquest és el cas, a tall d’exemple, del recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 10/2010, del
7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (recurs núm. 6352-
2010); recursos d’inconstitucionalitat contra la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya (recursos 7611-2010 i 7418-2010); recurs contra la Llei 12/2009 de 10 de juliol,
d’educació (recurs núm. 8741-2009); recurs contra la Llei 20/2010 de 7 de juliol, del cinema (recurs
núm. 7454-2010); o recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre,
de l’occità, aranès a l’Aran.

2. Vegeu també:
Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament (DOGC núm.
5844 de 24 de març, p. 17377). Articles 101.d), 104.f), 148 a 151.
Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849
de 31 de març, p. 18810). Preàmbul, articles 68 a 76.
Decret 310/2011, de 12 d’abril, de reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement
(DOGC núm. 5859 de 14 d’abril, p. 22055). Article 93 intitulat «Oficina de Política Lingüística».
Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència (DOGC núm.
5867 de 28 d’abril, p. 24563). Articles 3.1.j), 12 i 57.
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cions per a iniciatives adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Cata-
lunya (DOGC núm. 5874 de 9 de maig, p. 26297).

En l’àmbit de les activitats audiovisuals, destaca la Resolució CLT/1291/2011,
de 9 de maig, per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió d’ajuts,
en règim de concurrència no competitiva, per a iniciatives destinades a aug-
mentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llen-
gua catalana per a l’any 2011 o la Resolució CLT/812/2011, de 18 de març,
de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana i a l’edició
de partitures d’especial interès cultural.

En tot cas, aquesta activitat subvencional de la Generalitat, que s’ha configu-
rat com un dels instruments principals de les polítiques públiques de foment
en l’actual entorn de crisi econòmica, s’ha projectat també en l’àmbit de l’en-
senyament i les universitats. N’és un bon exemple la Resolució ECO/68/2011,
de 5 de gener, per la qual s’amplia l’import global destinat a la convocatòria
de noves concessions i renovacions d’ajuts per cursar màsters universitaris im-
partits per les universitats del sistema universitari català, l’objectiu dels quals
sigui el foment i la difusió de la llengua catalana, per al curs 2010-2011; o, a
tall d’exemple i per totes, la Resolució ECO/882/2011, de 5 d’abril, per la
qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts a les uni-
versitats de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística.3

Val a dir que l’Institut Ramon Llull ha continuat convocant també beques i
ajuts en els àmbits de la seva competencia.4

Així mateix, durant el període estudiat, la Universitat de Girona modificava
els seus estatuts, per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny. Al seu articulat, es

3. Vegeu també, a tall d’exemple i per totes:
Resolució ECO/565/2011, de 15 de febrer, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides
en matèria d’universitats d’un import igual o superior a 3.000 euros, durant l’any 2010, subscrites
per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 5830 de 3 de març, p.
13488). Annex 1 intitulat «Convocatòria d’ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text, manuals
universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits en llengua
catalana o traduïts a aquesta llengua»
Resolució ECO/1422/2011, d’1 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convo-
catòria d’ajuts per a tesis doctorals en català (DOGC núm. 5899 de 14 de juny, p. 33609 a http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5899/c5899.pdf).

4. Vegeu també, a tall d’exemple i per totes, la Resolució de l’Institut Ramon Llull, de la convoca-
tòria de concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la
llengua catalana per assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la
cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana (DOGC
núm. 5831 de 4 de març, p. 13887).
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garanteix que el català n’és la llengua oficial i pròpia. Per la seva part, en l’àm-
bit de la formació professional, el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació
general de la formació professional inicial, ha establert també previsions en
matèria lingüística, molt especialment al seu article 4, intitulat «La llengua
catalana i el tractament de les llengües».

Finalment, convé subratllar que per Resolucions JUS/4213/2010 de 22 de
desembre i JUS/1423/2011 de 27 de maig, es varen convocar concursos ordi-
naris per proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants.
En ambdues convocatòries, es va tenir ben present la qüestió lingüística, es-
mentada explícitament als preàmbuls i a les bases 4 d’ambdues resolucions,
intitulades «Acreditació de la llengua catalana».

A la versió electrònica d’aquesta mateixa crònica legislativa de Catalunya pu-
blicada en línia, s’hi pot consultar el recull complet de les disposicions norma-
tives d’incidència en matèria lingüística, publicades al Diari Oficial de la Ge-
neralitat durant el primer semestre de 2011.
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