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Resum

La crònica constata que durant l’any 2019 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no publica cap disposició 
normativa de rang legal d’incidència en dret lingüístic. Sí que es publica, en canvi, un ampli catàleg de disposicions 
normatives de rang reglamentari, adreçades primordialment a promoure el procés de normalització lingüística a 
Catalunya. S’analitzen succintament aquestes disposicions classificades per àmbits.
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Abstract
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L’objectiu d’aquesta crònica legislativa se centra a analitzar, molt succintament, les principals disposicions 
normatives publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2019, d’incidència, 
directa o tangencial, en el dret lingüístic català. El buidatge d’aquest marc normatiu permet asseverar, ja 
d’entrada, que el DOGC no publica cap norma de rang legal d’incidència significativa en l’estatus jurídic 
de les llengües. Només la Llei 8/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 7/2011, de mesures 
fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals inclou una 
menció puntual a la qüestió lingüística.1 La trobem al seu article 2, que modifica la redacció de l’article 5.1.c 
de la Llei 20/2000, reguladora del Consell General de l’Institut Català de les Indústries Culturals. S’estableix 
que aquest Consell General ha de comptar amb vocalies en representació de diferents departaments entre els 
quals s’inclou explícitament el competent en matèria de llengua. 

Val a dir que durant aquest any 2019, inclòs dins la XII legislatura del Parlament, s’aproven fins a disset 
decrets llei, cap dels quals d’incidència en el dret lingüístic.2 Ara bé, als efectes que aquí interessen, sota els 
auspicis de l’executiu presidit pel senyor Quim Torra i Pla sí que s’aprovarà un ampli catàleg de disposicions 
de rang reglamentari d’incidència, directa o tangencial, en matèria lingüística. Mantindran, considerades en 
el seu conjunt, una línia de continuïtat amb el procés de normalització lingüística, promogut sostingudament 
des dels inicis dels anys 80 i concebut amb l’objectiu de protegir la riquesa plurilingüe de Catalunya. A les 
pàgines que segueixen en detallem algunes de les més significatives.

De fet, el buidatge de la producció normativa de rang reglamentari publicada al DOGC al llarg de l’any 2019 
permet concloure que es continua promovent el procés de normalització de les llengües catalana i occitana 
en els diferents àmbits públics que són competència de la Generalitat de Catalunya. Sovint, aquest procés de 
normalització lingüística s’articularà recorrent a l’activitat subvencional. 

Aquesta política d’incentius no representa cap novetat remarcable, perquè segueix una clara línia de 
continuïtat amb mesures de política lingüística promogudes per la Generalitat de Catalunya els darrers anys.3 
En aquest sentit, al llarg del 2019 es convoca un ampli catàleg d’ajuts i subvencions públiques concebuts 
per promoure aquest procés de normalització del català i l’occità. Il·lustren l’interès polític prioritari que es 
concedeix a la protecció de la riquesa lingüística del Principat en una etapa política especialment convulsa. 
Com apreciarà el lector a les pàgines que segueixen, indefectiblement, aquestes convocatòries públiques 
es projectaran a diferents àmbits públics i s’adreçaran, semblantment, a diferents destinataris. N’és un bon 
exemple la convocatòria de subvencions adreçades a les comunitats catalanes a l’exterior,4 a les entitats 
representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol amb especial presència a Catalunya5 o 

1 Més concretament, l’article 2, de modificació de l’article 5 de la Llei 20/2000, diu textualment que “es modifica la lletra c de 
l’article 5.1 de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactada de 
la manera següent: ‘c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments competents en matèria de cultura, 
llengua, indústria, comerç, economia, noves tecnologies i radiodifusió i televisió; del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; de les entitats representatives dels ens locals, i d’organitzacions representatives 
dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals, incloses les dels treballadors’”. Per a una ampliació, vegeu DOGC 
núm. 8014 de 2 de desembre de 2019.
2 Per a una ampliació sobre els decrets lleis aprovats, vegeu la web del Parlament.
3 Per a més informació sobre la continuïtat d’aquesta política, vegeu cròniques legislatives de Catalunya publicades als números 
precedents d’aquesta Revista.
4 Sobre les comunitats catalanes a l’exterior, vegeu especialment:
- Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de 

subvencions per a les comunitats catalanes a l’exterior, publicada al DOGC núm. 7883 de 27 de maig de 2019. I Ordre 
EXI/154/2019, de 23 de juliol, de modificació de l’Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l’exterior, publicada al DOGC 
núm. 7926 de 26 de juliol de 2019. Per obtenir la condició de beneficiàries, aquestes comunitats catalanes a l’exterior han de 
complir els requisits i les condicions generals que es recullen a les bases regulades en aquesta Ordre EXI/107/2019, de 20 de 
maig. Entre altres requisits, l’article 3 de les bases exigeix que compleixin un codi ètic de funcionament i, als efectes que aquí 
interessen, entre altres objectius, es demana que promoguin la projecció de Catalunya i el “foment de la seva cultura i llengua”.

5 Resolució PRE/1699/2019, de 17 de juny, per la qual s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la concessió de les 
subvencions destinades a les entitats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol amb especial presència a 
Catalunya, publicada al DOGC núm. 7825 de 7 de març de 2019. Com recull la seva exposició de motius, aquesta convocatòria 
respon a la voluntat del Govern de la Generalitat de fomentar “el coneixement de la llengua i la cultura catalanes entre les entitats 
representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol, amb especial presència a Catalunya, considerant que són eines 
vertebradores de la integració i la cohesió social del país i, en el cas d’efectuar-se en altres territoris, fomenten el coneixement de la 
realitat de la cultura i els costums populars catalans”. Així mateix, es constata que “les tradicions populars d’altres territoris de l’Estat 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=862950
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=862950
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/decrets-llei/index.html
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850197
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=854907
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=854907
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=852571
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a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya.6 Les bases de totes aquestes convocatòries 
públiques tenen explícitament en compte la dimensió lingüística.

Dit això, la major part dels departaments de la Generalitat, en els seus respectius àmbits competencials, 
promouran, directament o tangencial, mesures de normalització lingüística. Especialment destacables 
són les accions impulsades des del mateix Departament de Cultura, que durant el 2019 serà objecte d’una 
reforma d’ampli abast en la seva estructura orgànica aprovada pel Decret 164/2019, de 16 de juliol.7 Com 
a competent en matèria de llengua, al llarg del 2019 continuarà impulsant accions de suport i difusió de la 
llengua, primordialment per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística. En aquest sentit, recordem 
que aquesta Direcció General és l’òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, coordinació i execució de la política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya. Un any més impulsarà un ampli catàleg de subvencions adreçades 
a fomentar la llengua catalana, la llengua de signes catalana i la llengua occitana, en diferents àmbits.8 

Adscrits al Departament de Cultura, trobem el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural i l’Institut Català de les Empreses Culturals, que assumeixen, un any més, un paper especialment 
rellevant en el foment de la riquesa plurilingüe en àmbits públics especialment estratègics en qualsevol 
procés de política lingüística.

Així, durant l’any 2019, i seguint la tendència d’etapes pretèrites, el Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural formalitzarà diverses convocatòries de subvencions, adreçades a promoure la 
normalització de la llengua catalana així com el coneixement i ús de l’occità. Serveixi d’exemple la Resolució 
CLT/1008/2019, de 16 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions en l’àmbit del foment de la llengua.9 L’objecte d’aquestes subvencions és promoure actuacions 
específiques per fomentar la llengua catalana a Catalunya. Aquesta línia de subvencions promou les següents 
actuacions: a) actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana, preferentment en els 
àmbits laboral, empresarial, tecnològic, cultural i del lleure; b) actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua 
catalana com accions de sensibilització, grups i tallers de conversa o parelles lingüístiques; c) jornades i 
sessions sobre la llengua catalana; i d) premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i 
la qualitat de la llengua catalana. 

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural promourà també altres convocatòries de subvencions d’incidència 
directa en matèria lingüística, projectades en àmbits ben diversos. En són uns bon exemples les subvencions 
concebudes per promoure la traducció al català d’obres literàries i d’obres no literàries; l’organització 
d’activitats literàries o l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.10 També convocarà subvencions per promoure el doblatge 

espanyol que se celebren a Catalunya, poden esdevenir elements de foment i respecte a la diversitat cultural i enfortir els lligams entre 
col·lectius socials de diferents procedències”.
6 Resolució EMC/520/2019, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya, publicada al DOGC núm. 7904 
de 26 de juny de 2019. Vegeu la base 2.2.4.
7 Per a una ampliació vegeu DOGC núm. 7920 de 18 de juliol de 2019.
8 Per a una ampliació sobre els ajuts convocats pel Departament de Cultura de la Generalitat en l’àmbit lingüístic, vegeu la pàgina 
web de la Direcció General de Política Lingüística i l’Informe de Política Lingüística que es publica anualment.
9 DOGC núm. 7858 de 23 d’abril de 2019.
10 Per a més informació, vegeu:
- Resolució CLT/1108/2019, de 24 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d’obres literàries per a l’any 2019, publicada al DOGC núm. 
7868 de 6 de maig de 2019.

- Resolució CLT/1126/2019, de 25 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d’obres no literàries per a l’any 2019, 
publicada al DOGC núm. 7868 de 6 de maig de 2019.

- Resolució CLT/1109/2019, de 24 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a activitats literàries per a l’any 2019, publicada al DOGC núm. 7868 de 6 de maig de 2019.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=843434&
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=843434&
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=854342&versionId=1754314&language=ca_ES
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/subvencions/
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/subvencions/
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847424
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848403
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848403
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848415
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848382
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i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica; el doblatge i 
la subtitulació en català de llargmetratges per a l’explotació posterior a l’estrena en sales d’exhibició 
cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries; projectes d’entitats privades sense ànim de lucre 
per al foment de la llengua catalana a Catalunya; o, a tall d’exemple i per totes, la incorporació de la llengua 
catalana en productes tecnològics, o la promoció en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.11 

Part d’aquests ajuts s’adreçaran específicament a promoure la llengua occitana i també la llengua de signes 
catalana. Aquest és el cas de les subvencions convocades per la Resolució CLT/552/2019, de 28 de febrer, 
adreçades a promoure el coneixement i ús de l’occità, aranès a l’Aran, a Catalunya o les subvencions 
convocades per la Resolució CLT/553/2019, de 28 de febrer, adreçades a fomentar i difondre la llengua de 
signes catalana.12

També l’Institut Català de les Empreses Culturals —adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat i 
creat amb l’objectiu d’impulsar la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts 
culturals— continuarà promovent, un any més i principalment a través de la seva activitat subvencional, la 
normalització de les llengües catalana i occitana en diferents àmbits sectorials que li són propis. Aprovarà, 
al llarg del semestre estudiat, diverses convocatòries de subvencions adreçades a promoure la producció 
i promoció de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics en llengua catalana o occitana, en la seva 
varietat aranesa;13 el foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i 

- Resolució CLT/48/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions 
en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a 
les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2019, DOGC núm. 7792 de 21 de gener de 2019.

11 Per a més informació, vegeu:
- Resolucions CLT/669/2019, de 18 de març i Resolució CLT/3211/2019, de 22 de novembre, per les quals es dona publicitat a 

sengles Acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pels quals s’aproven les convocatòries 
en l’àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge 
i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica, per a l’any 2019, publicades 
respectivament al DOGC núm. 7840 de 26 de març de 2019 i al DOGC núm. 8017 de 5 de desembre de 2019.

- Resolució CLT/668/2019, de 18 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua, per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a 
l’explotació posterior a l’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries, per a l’any 2019, 
publicada al DOGC núm. 7840 de 26 de març de 2019.

- Resolució CLT/1130/2019, de 25 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d’entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la 
llengua catalana a Catalunya per a l’any 2019, publicada al DOGC núm. 7868 de 6 de maig de 2019.

- Resolució CLT/1129/2019, de 25 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics per a 
l’any 2019, al DOGC núm. 7868 de 6 de maig de 2019.

- Resolució CLT/1315/2019, de 15 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions 
corresponents a tres línies d’ajuts en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic publicada al DOGC núm. 7877 de 17 
de maig de 2019.

12 Per a més informació, vegeu:
- Resolució CLT/552/2019, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran, a Catalunya, per a l’any 2019, publicada al DOGC 
núm. 7828 de 12 de març de 2019.

- Resolució CLT/553/2019, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana, per a l’any 2019, 
publicada al DOGC núm. 7828 de 12 de març de 2019.

13 Per a més informació vegeu:
- Resolució CLT/1552/2019, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 

de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la 
producció de llargmetratges cinematogràfics, publicada al DOGC núm. 7895 de 12 de juny de 2019. 

- Resolució CLT/1672/2019, de 18 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=839309
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845225
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863341
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845236
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848372
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848359
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=849463
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=849463
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de producció catalana, en sales d’exhibició14 així com la producció de sèries i minisèries audiovisuals de 
ficció,15 llargmetratges cinematogràfics16 i obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.17 També 
subvencionarà la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural, l’edició 
musical, projectes i plans editorials així com l’organització de fires i salons del llibre en català o en occità 
a Catalunya.18 Semblantment, col·laborarà amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició 
d’espectacles d’arts escèniques, la programació realitzada de música en viu de caràcter professional i 
subvencionarà també projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts 
escèniques i de la música. També convocarà subvencions adreçades a donar suport a la producció de nous 
muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional.19

Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la 
producció de curtmetratges cinematogràfics, publicada al DOGC núm. 7902 de 21 de juny de 2019. 

- Resolució CLT/2397/2019, de 16 de setembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
no competitiva, per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant 
aranesa, publicada al DOGC núm. 7965 de 23 de setembre de 2019.

14 Vegeu, a tall d’exemple:
- Resolució CLT/1741/2019, de 27 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 

de les Empreses Culturals, de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la 
promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa, publicada al DOGC 
núm. 7908 de 2 de juliol de 2019.

- Resolucions CLT/1514/2019, de 31 de maig, i CLT/2319/2019, de 6 de setembre, per les quals es dona publicitat als Acords 
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de modificació de les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de 
producció catalana, en sales d’exhibició, publicades respectivament al DOGC núm. 7890 de 5 de juny de 2019 i DOGC núm. 
7960 de 16 de setembre de 2019. 

- Resolució CLT/2398/2019, de 16 de setembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en 
sales d’exhibició (ref. BDNS 466715), publicada al DOGC núm. 7965 de 23 de setembre de 2019.

15 Resolució CLT/1803/2019, de 2 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció 
de sèries i minisèries audiovisuals de ficció, publicada al DOGC núm. 7911 de 5 de juliol de 2019.
16 Resolució CLT/1552/2019, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció 
de llargmetratges cinematogràfics, publicada al DOGC núm. 7895 de 12 de juny de 2019.
17 Resolució CLT/1570/2019, de 7 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció 
d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió, publicada al DOGC núm. 7896 de 13 de juny de 2019.
18 Vegeu, per totes:
- Resolució CLT/3059/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut 

Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la 
producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural, publicada al DOGC núm. 7782 de 7 de gener de 
2019. També CLT/739/2019, de 21 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, a la producció editorial en català i en occità, publicada al DOGC núm. 7844 d’1 d’abril de 2019.

- Resolució CLT/164/2019, de 25 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural, publicada al DOGC núm. 7804 
de 6 de febrer de 2019. 

- Resolució CLT/3058/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a les 
empreses editorials de música, publicada al DOGC núm. 7782 de 7 de gener de 2019.

- Resolució CLT/805/2019, de 28 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats 
d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials, publicada al DOGC núm. 7846 de 3 d’abril de 2019.

- Resolució CLT/741/2019, de 21 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a l’organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya, publicada al DOGC núm. 7849 de 8 d’abril. 

19 Per a més informació:
- Resolució CLT/1202/2019, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 

de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar 
amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició d’espectacle d’arts escèniques, publicada al DOGC núm. 7870 
de 8 de maig de 2019.

- Resolució CLT/609/2019, de 12 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes 
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També els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals en llengua catalana i occitana continuaran 
consolidant-se, un any més, en un àmbit prioritari del procés de normalització lingüística promogut des 
de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest període, el DOGC publica diverses disposicions adreçades, 
precisament, a convocar subvencions per promoure l’ús d’aquestes llengües en aquest sector estratègic. 
Així, per exemple, en l’àmbit dels mitjans de titularitat privada, es convoquen subvencions estructurals 
a emissores de ràdio en català o en aranès, a l’edició de mitjans informatius digitals així com a empreses 
periodístiques editores de premsa en suport digital i en paper.20 En el rerefons d’aquests incentius hi rau la 
constatació que Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i aranesa, 
que contribueix a la construcció de l’espai català de comunicació. Tanmateix, en aquest període, aquests 
mitjans s’han d’enfrontar a una situació de desavantatge competitiu respecte a altres mitjans fets en altres 
idiomes amb moltes més expectatives de mercat i, alhora, es troben immersos en una crisi ocasionada per la 
davallada de la difusió i les vendes. Les convocatòries públiques de subvencions esmentades suara s’adrecen 
precisament a corregir aquesta situació, bo i donant compliment al marc normatiu que preveu expressament 
el deure dels poders públics d’adoptar mesures de protecció de la riquesa plurilingüe del Principat.

Coetàniament, també es convocaran subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en 
suport de paper en català o en aranès i es donarà suport a la celebració de festivals i mostres audiovisuals a 
Catalunya.21 Es tracta, en qualsevol cas, d’iniciatives que no són noves perquè donen continuïtat a la política 
lingüística promoguda pel Govern de la Generalitat els darrers anys.

d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música, publicada al DOGC núm. 
7831 de 15 de març de 2019.

- Resolució CLT/807/2019, de 28 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció de 
nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional, publicada al DOGC núm. 7846 de 3 d’abril de 2019.

- Resolució CLT/888/2019, de 9 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de 
les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la programació 
realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2017-2018, publicada al DOGC núm. 7853 de 12 d’abril de 
2019.

20 Per a més informació, vegeu: 
- Resolució PRE/747/2019, de 14 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en 

català o en aranès, de titularitat privada, corresponent a l’any 2019, DOGC núm. 7841 de 27 de març de 2019.
- Ordre PRE/90/2019, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions 

estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès, publicada al DOGC núm. 
7872 de 10 de maig de 2019.

- Resolució PRE/1456/2019, de 17 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de 
mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponent a l’any 2019, publicada al DOGC núm. 
7887 de 31 de maig de 2019.

- Ordre PRE/210/2019, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de 
subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores 
de premsa digital publicada al DOGC núm. 8016 de 4 de desembre de 2019.

- Ordre PRE/211/2019, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de 
subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores 
de premsa en suport paper publicada al DOGC núm. 8016 de 4 de desembre de 2019.

- Ordre PRE/214/2019, de 9 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a emissores 
de ràdio d’empreses privades, per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, publicada al DOGC núm. 
8022 de 12 de desembre de 2019.

- Ordre PRE/215/2019, de 9 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a emissores 
de televisió digital terrestre (TDT) d’empreses privades, per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, 
publicada al DOGC núm. 8022 de 12 de desembre de 2019.

21 Per a més informació, vegeu:
- Ordre PRE/91/2019, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions 

estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, publicada al DOGC núm. 7872 
de 10 de maig de 2019.

- Resolució PRE/1497/2019, de 21 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de 
publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l’any 2019, publicada al DOGC núm. 7888 de 
3 de juny de 2019.

- Resolució CLT/806/2019, de 28 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per 
a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals durant l’any 2019, així com per a la seva promoció i difusió, 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=844264
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=844264
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845894
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846804
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846804
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845332
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848882
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848882
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850712
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850712
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863179
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863201
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863779
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863779
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863758
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848896
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848896
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850855
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850855


Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Any 2019

Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 73, 2020 160

D’altra banda, al llarg de l’any 2019, el DOGC publicarà diverses disposicions reglamentàries d’incidència 
directa o tangencial en l’àmbit de l’ensenyament de les llengües. Per començar, s’hi publiquen les proves 
convocades, respectivament, per la Direcció General de Política Lingüística i pel Departament de Cultura e 
Lengua del Conselh Generau d’Aran, per a l’obtenció de certificats de llengua catalana i occitana.22 

El DOGC també es farà ressò de diverses disposicions reglamentàries que regulen altres processos d’avaluació 
de coneixements lingüístics, projectats en l’àmbit educatiu. N’ofereixen un bon exemple les disposicions 
normatives que regulen l’avaluació de la competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en 
llengua castellana i en llengua estrangera de l’alumnat de sisè curs d’educació primària i de quart curs 
d’ESO. Es regulen, respectivament, a la Resolució EDU/2679/2019, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven 
les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova 
per al curs 2019-2020 i a la Resolució EDU/2547/2019, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius 
per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca 
la prova per al curs 2019-2020.23 I encara en l’àmbit de l’ensenyament, pot destacar-se també l’aprovació 
de la Resolució EDU/1686/2019, de 18 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a 
l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. També 
preveu, dins el catàleg de matèries obligatòries, les competències lingüístiques (comunicació en llengua 
catalana, castellana i anglesa).24 La Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s’estableix el 
contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots 
els perfils professionals dels programes de formació i inserció també inclou la formació en competències 
lingüístiques.25

Val a dir que al llarg de l’any 2019, el DOGC es farà ressò d’altres iniciatives d’incidència en matèria 
lingüística en el camp educatiu. En són un bon exemple la Resolució EDU/1635/2019, de 12 de juny, per la 
qual es crea el programa d’innovació pedagògica L’art de parlar i s’obre convocatòria pública per a la selecció 
de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020;26 la Resolució EDU/646/2019, 
de 13 de març, per la qual es dona publicitat als centres participants en el programa d’innovació pedagògica 
Generació plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries, amb dret a certificació;27 
o la Resolució EDU/624/2019, d’11 de març, per la qual es dona publicitat als centres participants en el 
programa d’innovació pedagògica Avancem: ensenyament i aprenentatge integrat de les llengües amb dret 
a certificació.28

Altres disposicions tractaran qüestions vinculades, directament o tangencial, a la llengua en els ensenyaments 
universitaris. Així, pot ressenyar-se la Resolució EMC/1138/2019, de 29 d’abril, per la qual es dona publicitat 
a l’Acord de 27 de març de 2019, de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, d’actualització de les taules annexes a l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de 
certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.29 També destaca l’aprovació del 
programa Interlingua 2019 i 2020. Per la Resolució EMC/184/2019, de 29 de gener, s’obre la convocatòria 
d’ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües 
en l’àmbit universitari (Interlingua 2019).30 Uns mesos més tard, per la Resolució EMC/2460/2019, de 23 de 
setembre, s’aproven les bases reguladores d’aquests ajuts adreçats a les universitats del sistema universitari 
de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari. I la Resolució 
EMC/2718/2019, d’11 d’octubre, obrirà la convocatòria d’aquests ajuts adreçats a les universitats del sistema 

publicada al DOGC núm. 7846 de 3 d’abril de 2019.
22 Vegeu els DOGC núm. 7785 de 10 de gener de 2019, DOGC núm. 7975 de 7 d’octubre de 2019 i DOGC núm. 8040 de 13 de 
gener de 2020.
23 Per a una ampliació, vegeu DOGC núm. 7985 de 21 d’octubre de 2019 i DOGC núm. 7977 de 9 d’octubre de 2019.
24 DOGC núm. 7904 de 26 de juny de 2019.
25 DOGC núm. 7841 de 27 de març de 2019.
26 L’objecte del programa L’art de parlar és reforçar la competència oral dels alumnes dels ensenyaments de llengua a l’educació 
d’adults. Vegeu DOGC núm. 7901 de 20 de juny de 2019.
27 DOGC núm. 7835 de 20 de març de 2019.
28 DOGC núm. 7833 de 18 de març de 2019.
29 DOGC núm. 7868 de 6 de maig de 2019.
30 DOGC núm. 7803 de 5 de febrer de 2019.
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universitari de Catalunya corresponent a l’any 2020.31 I encara en l’àmbit universitari, mereix destacar-
se l’aprovació, un any més, d’una convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en català, que s’aprova per la 
Resolució EMC/723/2019, de 20 de març.32

En el capítol de coneixements lingüístics, esdevé convenient recordar que el requisit d’aptitud lingüística 
en els processos de selecció de personal a les administracions públiques de Catalunya també centrarà 
diverses disposicions normatives. N’ofereix un bon exemple l’aprovació de l’Ordre PDA/223/2019, 
de 16 de desembre, de modificació de l’annex del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del 
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball 
de les administracions públiques de Catalunya.33 En aquest mateix capítol d’acreditació de coneixements 
lingüístics pot destacar-se l’aprovació de l’Ordre TSF/219/2019, d’11 de desembre, de convocatòria per a 
l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de 
serveis socials de l’àmbit de protecció social mitjançant la gestió delegada. La seva base 4.1.3 preveu que 
l’entitat prestadora del servei és la responsable de la selecció del personal i s’hi estableix que el personal 
d’atenció directa ha de ser seleccionat per la seva capacitat personal i formació tècnica adequada, i que “ha 
de tenir un coneixement de la llengua catalana que li permeti comunicar-se, almenys oralment, amb les 
persones usuàries catalanoparlants”.34

Semblantment, al llarg de l’any 2019, i en compliment de les funcions que li són pròpies, l’Institut Ramon 
Llull continuarà impulsant el coneixement i l’ús de la llengua catalana, i també occitana, en diferents àmbits 
a través de diferents iniciatives que es publicaran al DOGC. Recordem, en aquest sentit, que l’Institut Ramon 
Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament 
de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes 
les seves expressions. En el marc d’aquests compromisos, l’Institut Ramon Llull convocarà, un any més, 
proves de català.35 Promourà també diverses convocatòries de subvencions adreçades a reforçar els objectius 
programàtics que li són propis.36 Als DOGC editats al llarg del 2019 s’hi publiquen diverses d’aquestes 
accions com ara les convocatòries de subvencions adreçades a promoure la realització d’activitats de 
promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.37 També són especialment destacables les convocatòries 
de subvencions adreçades a finançar i promoure la traducció d’obres literàries i de pensament originals en 
llengua catalana i aranesa;38 la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana 
i aranesa per a trameses a l’estranger;39 la transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos 

31 Per a una ampliació, vegeu els DOGC núm. 7970 de 30 de setembre de 2019 i DOGC núm. 7989 de 25 d’octubre de 2019.
32 DOGC núm. 7840 de 26 de març de 2019.
33 Per a més informació, vegeu DOGC núm. 8025 de 17 de desembre de 2019.
34 DOGC núm. 8024 de 16 de desembre de 2019.
35 Vegeu a tall d’exemple i per totes:
- Resolució per la qual es convoquen les proves per a l’any 2019 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua 

catalana del consorci de l’Institut Ramon Llull (02/L0107 N-Avaluació i certificació de coneixements 2019). Publicada al 
DOGC núm. 7820 de 28 de febrer de 2019.

- Resolució per la qual es modifica la resolució de la directora del consorci de l’Institut Ramon Llull de 19 de febrer de 2019, 
per la qual es convoquen les proves per a l’any 2019 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del 
consorci de l’Institut Ramon Llull. Publicada al DOGC núm. 7934 de 7 d’agost de 2019.

36 Per a una ampliació sobre les subvencions i altres iniciatives promogudes per l’Institut Ramon Llull, vegeu la informació publicada 
a la memòria de l’any 2019, que pot consultar-se a la seva pàgina web. Pel que concerneix les subvencions, vegeu també la Resolució 
de 19 de desembre de 2019, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció del Consorci de l’Institut Ramon Llull, 
pel qual s’aproven les bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència pública, 
publicada al DOGC núm. 8030 de 24 de desembre de 2019.
37 Al llarg del 2019, es publiquen diverses convocatòries d’aquestes subvencions. Vegeu les Resolucions per les quals s’obren 
convocatòries per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats 
de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa publicades al DOGC núm. 7800 de 31 de gener de 2019 i al DOGC núm. 
7895 de 12 de juny de 2019. Vegeu també la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència no competitiva a la mobilitat d’autors (escriptors i il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini 
lingüístic d’ambdues llengües (ref. BDNS 436489). Publicada al DOGC núm. 7800 de 31 de gener de 2019. 
38 Vegeu, per exemple, les Resolucions per les quals s’obren convocatòries de l’any 2019 per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa. 
Publicades al DOGC núm.7800 de 31 de gener de 2019, al DOGC núm. 7863 de 30 d’abril de 2019 i també al DOGC núm. 7907 
d’1 de juliol de 2019.
39 Vegeu els DOGC núm. 7800 de 31 de gener de 2019 i DOGC núm. 7895 de 12 de juny de 2019.
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escènics, llibrets d’òpera i d’obres de videoart/videocreacions;40 la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o 
gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i de les arts escèniques;41 la mobilitat d’autors (escriptors i 
il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües;42 la subtitulació 
de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya;43 la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de 
literatura infantil i juvenil;44 les residències de traductors de la literatura catalana;45 o a tall d’exemple i per 
totes, la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i 
l’arquitectura.46 Val a dir que, semblantment, durant l’any 2019 el DOGC es fa també ressò d’altres iniciatives 
especialment meritòries impulsades per l’Institut Ramon Llull com ara la celebració i el finançament de 
diversos convenis de col·laboració adreçats a promoure la llengua, la literatura i la cultura catalanes al món47 
o la convocatòria d’ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al 
manteniment de la docència d’estudis catalans.48

Dit això, durant aquest període el DOGC també publicarà diverses convocatòries de concursos públics per 
a la provisió de llocs de treball que preveuen la valoració del coneixement de la llengua catalana a les seves 
bases, bé sigui com a requisit, bé sigui com a mèrit. Es projecten a diferents àmbits públics. Un exemple, 
per totes, l’ofereix la Resolució JUS/1869/2019, de 5 de juliol, per la qual es convoca el concurs ordinari 
número 304 per proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants.49 En l’esmentada 
convocatòria es preveu el requisit de coneixement de la llengua catalana per tal de complir el que disposen 
els articles 33 i 147 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 14.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística. En aquest sentit, s’estableix que el requisit de coneixement lingüístic respon a l’objectiu 
de garantir que els participants en el concurs acreditin que l’oficina del registre vacant al qual aspirin estarà 
en condicions d’atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials, i comptarà amb 
personal que tingui coneixement adequat i suficient per exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball.
40 Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la 
transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d’òpera i d’obres de videoart/videocreacions (ref. 
BDNS 465106). Publicada al DOGC núm. 7914 de 10 de juliol de 2019.
41 Resolucions per les quals s’obren convocatòries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a 
la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2019 (ref. BDNS 458882). 
Publicades al DOGC núm. 7896 de 13 de juny de 2019 i també al DOGC núm. 7809 de 13 de febrer de 2019. Vegeu també Resolució 
per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes 
per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019, publicada al DOGC núm. 
7794 de 23 de gener de 2019. La segona convocatòria es publica al DOGC núm. 7892 de 7 de juny de 2019.
42 DOGC núm. 7800 de 31 de gener de 2019.
43 Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la 
subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per a l’any 2019 (ref. BDNS 457608). Publicada al DOGC núm. 
7887 de 31 de maig de 2019.
44 Resolucions per les quals s’obren convocatòries per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil. Publicades, entre d’altres, als DOGC 
núm. 7800 de 31 de gener de 2019 (1a convocatòria), DOGC núm. 7863 de 30 d’abril de 2019 (2a convocatòria) i també al DOGC 
núm. 7907 d’1 de juliol de 2019 (3a convocatòria). Vegeu també la Resolució d’11 d’abril de 2019, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord del Consell de Direcció del Consorci de l’Institut Ramon Llull, pel qual s’aprova la modificació de les bases que han de regir 
la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (L0125 U10 Bases), 
publicada al DOGC núm. 7856 de 17 d’abril de 2019.
45 Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a 
residències de traductors/ores de la literatura catalana (ref. BDNS 436493), publicada al DOGC núm. 7800 de 31 de gener de 2019.
46 Per a més informació, vegeu la Resolució per la qual s’obre la 1a convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el 
disseny i l’arquitectura (ref. BDNS 445819). Publicada al DOGC núm. 7844 d’1 d’abril de 2019. La 2a convocatòria es publica al 
DOGC núm. 7902 de 21 de juny de 2019. 
47 Vegeu especialment la Resolució per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració subscrits pel Consorci de l’Institut 
Ramon Llull durant l’any 2018, publicada al DOGC núm. 7979 d’11 d’octubre de 2019. 
48 Vegeu més concretament:

- Resolucions per les quals s’atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al 
manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2019-2020. Publicades, entre d’altres, als DOGC núm. 7813 de 
19 de febrer de 2019, DOGC núm. 7934 de 7 d’agost de 2019, i DOGC núm. 7968 de 26 de setembre de 2019.

- Resolucions per les quals s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del 
domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020, publicades, entre d’altres, als DOGC núm. 7798 de 29 de gener de 2019, 
DOGC núm. 7802 de 4 de febrer de 2019, DOGC núm. 7808 de 12 de febrer de 2019, DOGC núm. 7865 de 2 de maig de 2019 
, DOGC 7881 núm. de 23 de maig de 2019 i DOGC núm. 7935 de 8 d’agost de 2019.

49 DOGC núm. 7917 de 15 de juliol de 2019.
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També pot destacar-se l’aprovació de sengles Resolucions JUS/1709/2019, de 21 de juny i JUS/2944/2019, 
d’11 de novembre, per la qual s’anuncien concursos per a la provisió de notaries vacants. També en aquests 
concursos s’estableix el requisit de coneixement de la llengua catalana. En paraules de la base 3a, intitulada 
“Acreditació de la llengua catalana”, s’estableix textualment que a fi de donar compliment al que disposen 
els articles 33 i 147 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 14.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística, “els participants en el concurs hauran d’acreditar que el despatx de la notaria vacant 
radicada a Catalunya a què aspirin estarà en condicions d’atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol 
de les dues llengües oficials, així com comptar amb personal que tingui coneixement adequat i suficient per 
exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball”. Partint d’aquesta base, s’estableix que l’acreditació de 
coneixement de català s’ha d’efectuar en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en el 
concurs, i es pot dur a terme per qualsevol dels mitjans establerts a la Resolució indicada.50

I durant aquest any 2019 s’aprova també la Resolució JUS/110/2019, de 22 de gener, de modificació de la 
Normativa de l’Advocacia Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.51 Aquesta 
normativa reforma l’aprovada pel Consell de l’Advocacia Catalana l’1 de febrer de 2008, amb l’objectiu 
d’actualitzar-la per fer front als nous reptes i noves realitats socials que ha d’afrontar la professió lletrada. Als 
efectes que aquí interessen, l’article 6 d’aquesta nova regulació, intitulat “Llengua pròpia i llengües oficials”, 
estableix tres previsions, que s’erigeixen com a bases del règim lingüístic de funcionament dels col·legis 
d’advocats de Catalunya i del mateix Consell dels Col·legis de l’Advocacia Catalana. Són les següents: 
primerament, s’estableix que el català és la llengua pròpia dels col·legis d’advocats de Catalunya i del 
Consell dels Col·legis de l’Advocacia Catalana i, per tant, és la llengua d’ús normal, i a més, s’estableix que 
el català és la llengua oficial d’aquestes corporacions, com també ho és el castellà; segonament, la normativa 
estableix que “els col·legis i el Consell impulsaran la normalització de l’ús del català en totes les professions 
jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya” i, més concretament, s’hi precisa que “aquestes 
corporacions promouran l’edició en català de formularis, de normativa i de programes de gestió de despatxos 
i de qualsevol altre material relacionat amb les professions jurídiques”; finalment, l’article 6.3 disposa que 
“les advocades i els advocats que prestin els serveis d’assistència jurídica gratuïta, de torn d’ofici i orientació 
jurídica hauran de poder atendre i actuar en la llengua que esculli l’usuari d’aquells serveis d’entre les dues 
llengües oficials de Catalunya”.

Val a dir també aquestes previsions s’incorporaran a l’articulat dels nous estatuts de diversos col·legis 
d’advocats que, al llarg de l’any 2019, inscriuen els seus estatuts al Registre de col·legis professionals de 
la Generalitat de Catalunya. Aquest és el cas, per exemple, dels Estatuts dels Col·legis de l’Advocacia de 
Tarragona, Reus i Sabadell. Aquests Estatuts col·legials regulen el règim lingüístic en termes molt similars. 
Dediquen un article a regular l’ús normal i oficial del català en tant que llengua oficial i pròpia, com també 
del castellà. Hi preveuen també el compromís de les corporacions de promoure la normalització de l’ús del 
català en les activitats que els són pròpies. Tanmateix, en l’àmbit dels serveis d’assistència jurídica gratuïta, 
torn d’ofici i orientació jurídica s’hi estableix que els lletrats han de poder atendre i actuar en la llengua que 
esculli l’usuari d’aquests serveis d’entre les dues oficials.52

50 DOGC núm. 7905 de 27 de juny de 2019 i DOGC núm. 8004 de 18 de novembre de 2019.
51 DOGC núm. 7799 de 30 de gener de 2019.
52 Per a més informació, vegeu:

- Resolució JUS/267/2019, de 7 de febrer, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, publicada al DOGC núm. 7812 de 18 de febrer de 
2019. Vegeu l’article 11, intitulat “La llengua”. Aquest precepte textualment diu que “el català és la llengua pròpia del Col·legi 
i és la llengua oficial d’aquesta corporació, com també ho és el castellà. El català és la llengua d’ús normal i preferent en totes 
les actuacions internes del Col·legi, i en les relacions externes d’aquest amb les persones col·legiades i la resta de ciutadans. 
En tot cas, el Col·legi garantirà als seus membres i a la resta de ciutadans el dret a rebre les comunicacions que els adreci en 
la llengua oficial que ells escullin. El Col·legi procurarà que els ciutadans que accedeixin als serveis d’assistència jurídica 
gratuïta, de torn d’ofici i d’orientació jurídica puguin ser atesos per les advocades i els advocats d’aquests serveis en la llengua 
que triïn d’entre les dues oficials de Catalunya. El Col·legi ha d’impulsar i fomentar l’ús del català com a llengua d’ús preferent 
entre tots els operadors jurídics i en les relacions d’aquests amb l’Administració de justícia”.

- Resolució JUS/1778/2019, de 18 de juny, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus publicada al DOGC núm. 7911 de 5 de juliol de 2019. 
L’article 7 dels Estatuts, intitulat “Llengua pròpia i llengües oficials” disposa textualment que el català “és la llengua pròpia 
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Val a dir que durant aquest any 2019 els Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Mataró i 
Terrassa també inscriuen els seus respectius Estatuts al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya. La regulació de contingut lingüístic d’aquests darrers és més limitada. Estableixen el compromís 
de fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials 
en els quals s’exerceix la professió i també garanteixen l’ús de la llengua catalana en l’orientació, formació 
i preparació dels alumnes que segueixen els respectius programes de pràctiques.53 I més enllà d’aquestes 
professions jurídiques, durant l’any 2019 hi ha altres col·legis professionals que també inscriuen els seus 
estatuts al Registre. Aquest és el cas del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, 
el Col·legi de Veterinaris de Lleida o el Col·legi d’Agents Comercials de Tarragona. En tots els casos, 
l’articulat dels estatuts d’aquestes corporacions preveu referències explícites als usos lingüístics.54

S’ha de recordar també que, seguint la tendència d’etapes precedents, durant l’any 2019 el DOGC publica 
altres disposicions d’incidència, directa o tangencial, en matèria lingüística, projectades en àmbits ben 
diversos. Aquest és el cas, a tall d’exemple i per totes, de la publicació al DOGC de les dades relatives al 
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana així com també al Cens d’entitats de foment de la llengua 

del Col·legi de l’Advocacia de Reus i, per tant, n’és la llengua d’ús normal i ordinari” i afegeix que “a més a més, el català és 
la llengua oficial d’aquesta corporació, com també ho és el castellà”. Així mateix, el seu segon paràgraf precisa que el Col·legi 
impulsarà la normalització de l’ús del català en totes les professions jurídiques i en l’Administració de justícia en el seu 
àmbit territorial. Pel que fa als advocats i les advocades que prestin els serveis d’assistència jurídica gratuïta, de torn d’ofici, 
orientació jurídica al Col·legi i orientació jurídica de mediació, s’estableix que “hauran de poder atendre i actuar en la llengua 
que esculli l’usuari del servei entre les dues llengües oficials de Catalunya”.

- Resolució JUS/1545/2019, de 31 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, publicada al DOGC núm.7896 de 13 de juny de 2019. 
El seu article 2.2 regula el règim lingüístic. Diu textualment que “el català és la llengua pròpia i oficial del Col·legi, com també 
ho és el castellà. El català ha de ser la llengua d’ús normal en les comunicacions i les relacions internes i externes del Col·legi 
amb els col·legiats, els ciutadans i les administracions. Tanmateix, en l’àmbit dels serveis d’assistència jurídica gratuïta, torn 
d’ofici i orientació jurídica els lletrats han de poder atendre i actuar en la llengua que esculli l’usuari d’aquests serveis d’entre 
les dues oficials. El Col·legi, alhora, ha de fomentar la normalització del català com a llengua d’utilització preferent també 
entre tots els operadors jurídics i en les relacions d’aquests amb l’Administració”.

53 Per a més informació, vegeu:
- Resolució JUS/969/2019, de 5 d’abril, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 

Catalunya els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró, publicada al DOGC 7858 núm. de 23 d’abril de 
2019. Preveuen mencions explícites als usos lingüístics als seus articles 4.n i 123.f.

- Resolució JUS/2255/2019, de 6 d’agost, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, publicada al DOGC núm. 7953 de 4 de 
setembre de 2019. Contenen previsions lingüístiques als articles 4.n i 128.f.

- Resolució JUS/84/2019, de 15 de gener, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Terrassa, publicada al DOGC núm. 7795 de 24 de gener 
de 2019.

54 Per a més informació, vegeu:
- Resolució JUS/940/2019, de 4 d’abril, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 

Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, publicada al DOGC núm. 7856 de 17 d’abril 
de 2019. Vegeu l’article 3.i, on es preveu, entre les funcions del Col·legi, el compromís de fomentar l’ús de la llengua catalana 
entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.

- Resolució JUS/1397/2019, de 13 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès, publicat al DOGC núm. 7882 
de 24 de maig de 2019. Vegeu el seu article 4, intitulat “Idioma”, on s’explicita que “el català és la llengua pròpia del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès. El castellà també és llengua oficial”.

- Resolució JUS/2493/2019, de 27 de setembre, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Agents Comercials de Tarragona, publicada al DOGC núm. 7975 de 7 d’octubre de 2019. 
Vegeu l’article 6.j, on s’identifica la funció de fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits 
institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.

- Resolució JUS/202/2019, d’1 de febrer, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, publicada al DOGC núm. 7808 de 12 de febrer de 2019. 
Vegeu l’article 3.2.f.

- Resolució JUS/2387/2019, de 12 de setembre, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, publicada al DOGC núm. 7965 de 23 de setembre de 
2019. Vegeu l’article 16.B.l, on s’inclou el compromís del Col·legi professional de “fomentar l’ús de la llengua catalana entre 
els col·legiats i als àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceixi la professió”.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=851717
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847436
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847436
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=856851
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=856851
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=839719
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=839719
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847171
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847171
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850142
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850142
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=858626
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=841313
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=857657
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=857657


Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Any 2019

Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 73, 2020 165

occitana. Tots dos censos poden consultar-se, respectivament, a la Resolució CLT/2143/2019, de 18 de 
juliol55 i a la Resolució CLT/1732/2019, de 24 de maig.56 Durant l’any 2019 s’aprova també una modificació 
molt puntual al Decret 142/2012, de 30 d’octubre, del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana i 
d’atribució de funcions en matèria de política lingüística de la llengua de signes catalana. S’articula amb 
l’aprovació del Decret 268/2019, de 17 de desembre, que modifica l’article 5 de la disposició reglamentària 
esmentada.57 

I a tall de conclusió, al llarg de l’any es publica també al DOGC un ampli catàleg d’altres disposicions 
normatives de rang reglamentari que, en la regulació de matèries sectorials, fan mencions explícites, en certs 
casos directes i en d’altres més tangencials, a la llengua.58 

Més enllà de les disposicions normatives publicades al DOGC i que s’han estudiat succintament a les pàgines 
precedents, durant l’any 2019 s’esdevenen altres novetats d’incidència en la normalització i estatut jurídic 
de les llengües catalana i occitana, especialment rellevants. D’algunes d’elles se’n dona notícia a les altres 
cròniques que es publiquen en aquest número de la Revista de Llengua i Dret. Una novetat especialment 
remarcable, és la publicació de l’Informe del Comitè d’Experts de 20 de març de 2019 i també de les 
Recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d’Europa d’11 de desembre de 2019 , adreçades a 
l’Estat espanyol en el marc de darrer cicle de control de compliment de la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries.59 Es tracta d’una matèria que no és objecte d’estudi a la crònica legislativa perquè 
no es publica al DOGC, però cal tenir-ho present per la seva rellevant incidència en l’estatut jurídic de les 
dites llengües regionals i minoritàries tutelades pel conveni, entre les quals s’inclou el català i l’occità a 
Catalunya, durant l’anualitat estudiada.

55 Resolució CLT/2143/2019, de 18 de juliol, sobre el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana (DOGC núm. 7930 d’1 
d’agost de 2019).
56 Resolució CLT/1732/2019, de 24 de maig, sobre el Cens d’entitats de foment de la llengua occitana (DOGC núm. 7906 de 28 de 
juny de 2019).
57 Per a més informació, vegeu el Decret 268/2019, de 17 de desembre, pel qual es modifica el Decret 142/2012, de 30 d’octubre, del 
Consell Social de la Llengua de Signes Catalana i d’atribució de funcions en matèria de política lingüística de la llengua de signes 
catalana, publicat al DOGC núm. 8027 de 19 de desembre de 2019. 
58 Per exemple, vegeu:
- Resolució VEH/3575/2019, de 19 de desembre, per la qual es dona publicitat a la pròrroga de l’Acord de col·laboració entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i l’Associació Amical Wikimedia, per a l’impuls i la difusió de dades 
obertes i de continguts elaborats de forma col·laborativa, publicada al DOGC núm. 8031 de 27 de desembre de 2019.

- Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, publicada al DOGC núm. de 10 d’abril de 2019. 
Vegeu l’article 5.5 in fine on s’indica que “les solucions tecnològiques (eCommerce, web, APPS, cartellera digital) han d’estar 
disponibles obligatòriament en llengua catalana”. Vegeu també l’article 10.4, on, quan regula els requisits, diu que “els projectes 
a subvencionar relacionats amb la transformació digital s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que 
puguin acreditar la seva experiència. D’altra banda, han d’estar disponibles obligatòriament en llengua catalana”.

59 Per a una ampliació, vegeu la pàgina web del Consell d’Europa.
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