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Resum

El text recull les disposicions amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya durant el primer semestre de 2018.
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Abstract 

The text includes the regulations on linguistic uses published in the Official Gazette of the Government of Catalonia 
during the first half of the year (between January and June 2018). 
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Durant el primer semestre d’enguany, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no s’ha publicat cap 
disposició normativa d’incidència en l’estatus jurídic de les llengües. Com és ben sabut, aquesta circumstància 
s’explica perquè el semestre estudiat s’insereix en una etapa històrica singular per la seva excepcionalitat 
política, sense precedents en la història del Principat. Com ressenyàvem a la crònica legislativa publicada 
al número precedent d’aquesta revista, per Acord del Consell de Ministres de 21 d’octubre de 2017 es va 
proposar l’adopció de mesures coercitives adreçades a desplegar l’article 155 de la Constitució a Catalunya, 
avalades per acord del Ple del Senat el 27 d’octubre.1 Aquestes mesures coercitives han representat, a tots els 
efectes, la suspensió de l’autonomia política de Catalunya. Han afectat el conjunt de les institucions polítiques 
que integren la Generalitat. Per Reial decret 946/2017, de 27 d’octubre, el president del Govern espanyol 
Mariano Rajoy va acordar la dissolució anticipada del Parlament de Catalunya i va convocar eleccions, que 
es van celebrarar el 21 de desembre de 2017.2 Aquestes eleccions van esbossar un nou arc parlamentari on 
les forces polítiques independentistes van renovar la majoria absoluta.3 

Als efectes que aquí interessen, el 17 de gener de 2018 s’ha  constituït el nou Parlament, i s’ha donat inici 
a la que és la XII legislatura. El vicissitudinari procés d’investidura del nou president de la Generalitat, 
del qual donen bon testimoni les hemeroteques, ha conclòs el 14 de maig de 2018, data en què el candidat 
de la formació Junts per Catalunya, Sr. Joaquim Torra Pla, ha obtingut l’aval parlamentari necessari. Ha 
estat investit 131è president de la Generalitat. La presa de possessió del nou executiu el 2 de juny de 2018 
ha marcat l’aixecament de la vigència de la suspensió de l’autonomia política de Catalunya articulada a 
l’entorn de l’article 155 de la Constitució, malgrat que persisteix el control dels comptes de la Generalitat. 
L’excepcionalitat sense precedents de l’escenari polític i parlamentari d’aquest semestre analitzat explica que 
al Diari Oficial de la Generalitat no s’hagi publicat cap disposició normativa d’incidència en dret lingüístic. 

1 Per a una ampliació sobre les mesures, vegeu BOE núm. 260, de 27 d’octubre de 2017, p. 103529 i següents.
2 BOE núm. 261, de 28 d’octubre de 2017, p. 103558.
3 Resultats definitius de les eleccions publicats al DOGC núm. 7534A, de 12 de gener de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12327.pdf
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