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1 Presentació: breu apunt al context sociopolític

L’objectiu d’aquesta crònica legislativa se centra a analitzar, molt breument, les principals disposicions 
normatives d’incidència, directa o tangencial, en l’estatut jurídic de les llengües i publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) durant el primer semestre de l’any 2020. 
Aquest període comprèn, doncs, els primers mesos de la crisi sanitària propiciada per la COVID-19. Com 
és ben sabut, aquest daltabaix de salut pública justificarà la declaració de l’estat excepcional d’alarma, 
que jurídicament s’articularà amb l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març.1 Val a dir que, 
amb l’objectiu de contenir la pandèmia, durant el semestre estudiat la declaració de l’estat d’alarma es 
prorrogarà en diverses ocasions els mesos subsegüents per acords del Consell de Ministres de 24 de març, 7 
d’abril, 21 d’abril, 5 de maig i 19 de maig de 2020. A través d’aquests acords, l’executiu presidit per Pedro 
Sánchez sol·licitarà del Congrés dels Diputats l’autorització per prorrogar la vigència de les mesures que s’hi 
preveien.2 Així doncs, el primer semestre de 2020 analitzat en aquesta crònica legislativa comprèn uns mesos 
molt convulsos, d’excepcionalitat política i social sense precedents. Una excepcionalitat que es projectarà 
també, indefectiblement, en l’activitat política i parlamentària a Catalunya i, per consegüent, en l’abast de la 
producció normativa analitzada a les pàgines que segueixen.

2 Normes de rang legal d’incidència en l’estatus jurídic de les llengües

El buidatge del marc normatiu d’incidència en l’estatut jurídic de la llengua permet asseverar que, durant 
aquest primer semestre de l’any, el DOGC no publica cap norma de rang legal d’incidència significativa 
en l’estatus jurídic de les llengües. El Parlament de Catalunya només aprovarà sis lleis, cap d’incidència 
en dret lingüístic.3 Semblantment, durant aquest període inclòs dins la XII Legislatura del Parlament, 
s’aprovaran també fins a vint-i-sis decrets llei, cap dels quals d’incidència significativa en el dret lingüístic 
català.4 Només el Decret llei 25/2020, de 26 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de 
caràcter fiscal i administratiu, inclou una menció tangencial a la qüestió lingüística en una de les accions 
prioritzades per incentivar l’accés al mercat laboral.5 Ara bé, dit això, als efectes que aquí interessen, sota 
els auspicis de l’executiu presidit pel Sr. Quim Torra i Pla sí que s’aprovaran, en aquest context polític i 
social d’excepcionalitat, diverses disposicions de rang reglamentari d’incidència, directa o tangencial, en 
matèria lingüística. Mantindran, considerades en el seu conjunt, una clara 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.

3 Revisió de les normes de rang reglamentari: continuïtat i aprofundiment del procés de 
normalització lingüística a Catalunya

La revisió de la producció normativa de rang reglamentari publicada al DOGC al llarg del primer semestre 
de 2020 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. Majoritàriament, 
aquest procés de normalització lingüística s’articularà recorrent a l’activitat subvencional. Una política 
d’incentius que no representa cap novetat remarcable. De fet, segueix una clara línia de continuïtat amb 
mesures de política lingüística promogudes per la Generalitat de Catalunya les darreres dècades.6  

1 BOE núm. 67 de 14 de març de 2020.
2 Per a una ampliació, vegeu Reial decret 555/2020, de 5 de juny, publicat al BOE núm. 159 de 6 de juny de 2020, pàg. 38027.
3 Per a una ampliació sobre les lleis del Parlament de Catalunya aprovades durant el primer semestre de 2020, vegeu la pàgina web 
del Parlament. 
4 Per a una ampliació sobre els decrets lleis aprovats, vegeu també la pàgina web del Parlament. 
5 El seu article 9.2, dins l’acció A5, en l’àmbit del suport a la regularitat administrativa preveu “Suport a projectes de formació 
per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han d’incloure 
necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat catalana i del 
seu marc jurídic”. Vegeu DOGC núm. 8157 de 18 de juny de 2020.
6 Pel que concerneix aquesta continuïtat, vegeu cròniques legislatives de Catalunya publicades als números precedents d’aquesta 
Revista.

file:///\\08.FITXERS.CTTI.INTRANET.GENCAT.CAT\0801_CUBR_SECGRL_F03_POLING$\POLUSOFICIAL\UOFICIAL\RLD\pendents%20pròxim%20número\74%20desembre%202020\cròniques%20biblio\CAT\Reial%20Decret%20555\2020,%20de%205%20de%20juny
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/05/555
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis/index.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis/index.html
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=875631
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En aquest sentit, durant aquest primer semestre de l’any es convoquen 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 
i social especialment difícil i convulsa, marcada per la crisi sanitària. Com apreciarà el lector a les pàgines 
que segueixen, 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. Val a dir que, durant el semestre estudiat, s’aprovaran les bases 
reguladores específiques per al funcionament ordinari d’aquestes comunitats.7 I en la regulació de les noves 
bases reguladores específiques de suport a les activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura 
i llengua a l’exterior s’explicitarà que les subvencions de despeses de les comunitats catalanes a l’exterior 
inclouran aquelles que “responguin a la promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua que tinguin un 
impacte de difusió i projecció en el territori d’establiment, o àrea d’influència, de la comunitat catalana”.8 
Val a dir, semblantment, que per Ordre EXI/58/2020, d’11 de maig, s’aprovaran les bases d’una línia de 
subvencions adreçades específicament a donar suport a aquestes comunitats catalanes a l’exterior en activitats 
d’ensenyament de la llengua catalana i de formació del seu professorat.9

Dit això, bona part dels Departaments de la Generalitat, en els seus respectius àmbits competencials, 
promouran, directament o tangencial, mesures de normalització lingüística. En el capítol més institucional, 
convé fer un apunt a l’aprovació del Decret 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del Departament 
d’Empresa i Coneixement.10 Als efectes que aquí interessen, aquest Decret ajusta d’una manera més àmplia 
l’estructura i les funcions d’algunes unitats directives adscrites al Departament. El seu article 129 regula les 
funcions l’Oficina de Política Lingüística adscrita a la Sub-direcció General de Coordinació Administrativa 
i Polítiques Sindicals. A aquesta Oficina se li encomanen les següents funcions: a) Coordinar i proposar 
l’elaboració de programes de cooperació en matèria de política lingüística en l’àmbit de competències 
de la Secretaria i fer-ne el seguiment; i també executar programes de promoció de la llengua catalana. b) 
Donar suport a les tasques encomanades al Consell Interuniversitari de Catalunya en matèria de política 
lingüística. c) Impulsar el coneixement i l’ús de terceres llengües, especialment la llengua anglesa, com a 
llengua associada a la internacionalització, a la millora de la competitivitat i a la capacitació de la comunitat 
universitària. Val a dir que el seu darrer epígraf inclou una clàusula de tancament, bo i encomanant-li totes 
aquelles altres funcions “de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent”.

Més enllà d’aquestes novetats en l’organigrama institucional, el Departament de Cultura continuarà 
assumint, un semestre més, un paper especialment destacable en les polítiques lingüístiques formulades i 
implementades des de la Generalitat de Catalunya. 11 Promourà accions de suport i difusió de la llengua 
catalana, la llengua de signes catalana i la llengua occitana en diferents àmbits i sota els auspicis 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. 
A aquesta activitat subvencional ordinària, i que revisarem succintament a les pàgines que segueixen, s’hi 
afegirà la convocatòria de subvencions per donar suport al teixit cultural durant el període d’estat d’alarma 
propiciat per la crisis sanitària.12

7 Sobre les comunitats catalanes a l’exterior, vegeu especialment:

- Ordre EXI/61/2020, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de 
subvenciones per a les comunitats catalanes a l’exterior, publicada al DOGC núm. 8133 de 14 de maig de 2020. 

- Ordre EXI/60/2020, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores específiques per al funcionament ordinari de 
les comunitats catalanes a l’exterior publicada al DOGC núm. 8133 de 14 de maig de 2020.

8 Vegeu per exemple l’Ordre EXI/59/2020, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores específiques de suport 
d’activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua, publicada al DOGC núm. 8133 de 14 de maig de 2020.
9 Vegeu DOGC núm. 8133 de 14 de maig de 2020.
10 Vegeu DOGC núm. 8147 de 4 de juny de 2020.
11 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.
12 Més concretament:

- Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma 
amb motiu de la COVID-19. Les bases d’aquestes subvencions varen aprovar-se a la Resolució CLT/1030/2020, d’11 
de maig (DOGC núm. 8135 de 15 de maig de 2020). La convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873262
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873262
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873250
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873282
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873270
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874312
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/subvencions/
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/subvencions/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873431
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Adscrits al Departament de Cultura, hi 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 els primers mesos de l’any 2020, i seguint la tendència d’etapes 
pretèrites, es convocaran diverses subvencions d’incidència directa en matèria lingüística, projectades en 
àmbits ben diversos.13 En són un bon exemple les diverses línies de subvencions adreçades a protegir la 
riquesa plurilingüe de Catalunya en l’àmbit de les lletres.14 En aquest àmbit es prioritzaran fins a cinc línies de 
subvencions diferents: una primera, adreçada a promoure la creació, la traducció i la investigació literàries;15 
una segona adreçada a donar suport a la promoció d’activitats literàries;16 una tercera adreçada a promoure 
l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità;17 una quarta adreçada a donar suport 
a projectes d’entitats que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes;18 i una darrera 
adreçada a les editorials, per a la traducció d’obres literàries al català o a l’occità.19 Val a dir, a més, que 
la producció editorial en llengua catalana i occitana continuarà essent objecte de diverses convocatòries 
públiques de subvencions, inclosa l’organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya.20 

competència no competitiva va aprovar-se per Resolució CLT/1082/2020, de 18 de maig (DOGC núm. 8139 de 22 de 
maig). 

- Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma 
de la COVID-19. Les bases especifiques d’aquesta convocatòria varen publicar-se a la Resolució CLT/1028/2020, de 13 
de maig (DOGC núm. 8135 de 18 de maig de 2020). La convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de 
competència no competitiva va aprovar-se per Resolució CLT/1081/2020 de 18 de maig de 2020 (DOGC núm. 8139 de 
22 de maig de 2020).

13 Vegeu, per exemple, la Resolució CLT/1121/2020, de 22 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació transitòria per a la convocatòria del 2020 de les bases 
específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del foment de la llengua. Publicada al DOGC núm. 8143 de 28 
de maig de 2020.
14 Vegeu, a tall d’exemple, la Resolució CLT/508/2020, de 24 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’aproven les bases específiques que han de regir la concessió 
de subvencions en l’àmbit de les lletres. Publicada al DOGC núm. 8074 de 28 de febrer de 2020.
15 Resolució CLT/624/2020, 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 de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a la creació, la traducció i la investigació literàries per a l’any 2020, publicada al DOGC núm. 8080 
de 9 de març de 2020.
16 Resolució CLT/623/2020, 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 de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a la promoció d’activitats literàries per a l’any 2020, publicada al DOGC núm. 8080 de 9 de març 
de 2020.
17 Resolució CLT/622/2020, 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 de les lletres, per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità per a l’any 2020, publicada 
al DOGC núm. 8080 de 9 de març de 2020.
18 Resolució CLT/621/2020, 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 de les lletres, per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a projectes d’entitats que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes per a 
l’any 2020, publicada al DOGC núm. 8080 de 9 de març de 2020.
19 Resolució CLT/620/2020, 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 de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l’occità d’obres literàries per a l’any 2020, publicada al 
DOGC núm. 8080 de 9 de març de 2020.
20 Més concretament, vegeu:

- Resolució CLT/303/2020, de 6 de febrer, 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. 
8064 de 14 de febrer de 2020.

- Resolució CLT/302/2020, de 6 de febrer, 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. 
8064 de 14 de febrer de 2020.

- Resolució CLT/609/2020, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord 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 a 
la producció editorial en català i en occità. Publicada al DOGC núm. 8080 de 9 de març de 2020.

- Resolució CLT/1140/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efecte la Resolució CLT/1025/2020, de 6 de maig, per 
la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873682
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873682
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873419
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873684
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873684
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873898
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873898
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869157
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869873
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869873
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869854
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869854
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869830
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869850
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869881
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868032
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868032
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868036
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868036
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869875
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Semblantment, aquesta política d’incentius es projectarà també a d’altres àmbits. 

En són bons exemples les convocatòries de subvencions adreçades a promoure activitats de desenvolupament 
de públics per a la cultura;21 projectes d’entitats privades sense ànim de lucre;22 festivals i mostres audiovisuals 
a Catalunya;23 desenvolupament de projectes audiovisuals;24 producció d’obres audiovisuals destinades 
a ser emeses per televisió;25 la traducció al català d’obres no literàries;26 projectes d’internacionalització 
d’empreses de videojocs;27 l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya;28 la 
promoció de projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de la música i de les 
arts escèniques;29 producció de muntatges i projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional;30 o, a 

a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural (ref. BDNS 495263), publicada al DOGC 
núm. 8133, de 14.5.2020. Vegeu DOGC núm. 8145 de 2 de juny de 2020. 

- Resolució CLT/958/2020, d’1 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 
competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 504973). Publicada al DOGC núm. 8130 d’11 de 
maig de 2020.

21 Resolució CLT/201/2020, de 31 de gener, 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 activitats de 
desenvolupament de públics per a la cultura, publicada al DOGC núm. 8058 de 6 de febrer de 2020. 
22 Resolució CLT/1418/2020, de 12 de juny, 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 2020 (ref. BDNS 511228). Publicada al DOGC núm. 8159 de 22 de juny de 2020. 
23 Vegeu:

- Resolució CLT/570/2020, de 2 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, així com per a la seva promoció i difusió. Publicada al 
DOGC núm. 8078 de 5 de març de 2020.

- Resolució CLT/1183/2020, de 29 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 i transitòries per a la convocatòria de l’any 2020 
que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com 
per a la seva promoció i difusió. Publicada al DOGC núm. 8147 de 4 de juny de 2020.

- Resolució CLT/1417/2020, de 12 de juny, 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 subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals 
a Catalunya per a l’any 2020 (ref. BDNS 511218). Publicada al DOGC núm. 8159 de 22 de juny de 2020.

24 Resolució CLT/1074/2020, de 18 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 al 
desenvolupament de projectes audiovisuals. Publicada al DOGC núm. 8138 de 21 de maig de 2020.
25 Vegeu CLT/1014/2020, d’11 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 a la producció 
d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió. Publicada al DOGC núm. 8134 de 15 de maig de 2020.
26 Resolució CLT/143/2020, de 16 de gener, publicada al DOGC núm. 8055 de 3 de febrer de 2020.   
27 Resolució CLT/931/2020, d’1 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 a projectes 
d’internacionalització d’empreses de videojocs. Publicada al DOGC núm. 8128 de 7 de maig de 2020. Vegeu també Resolució 
CLT/205/2020, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals de quarta modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats d’aportacions 
reintegrables i subvencions, a projectes de l’àmbit dels videojocs. Publicada al DOGC núm. 8058 de 6 de febrer de 2020. 
28 Resolució CLT/943/2020, d’1 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 a l’organització 
d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya. Publicada al DOGC núm. 8128 de 7 de maig de 2020.
29 Per a una ampliació, vegeu:

- Resolució CLT/610/2020, de 4 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 d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música, publicada al DOGC núm. 8080 de 
9 de març de 2020.

- Resolució CLT/608/2020, de 4 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 d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques. Publicada al DOGC núm. 
8080 de 9 de març de 2020.

30 Per a més informació, vegeu:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874130
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873009
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873009
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867321
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869614
mailto:https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874360
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873591
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873321
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866950&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872878
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867274
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872908
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869832
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869832
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869848
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869848
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tall d’exemple i per a totes, la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics.31 En totes aquestes 
convocatòries públiques de subvencions es pren especialment en consideració la dimensió lingüística, en 
els termes que poden comprovar-se a l’articulat de les disposicions que n’aproven les bases i que poden 
consultar-se a les notes a peu de pàgina.

Val a dir que el sector cinematogràfic continuarà centrant, un semestre més, diverses subvencions adreçades 
a normalitzar-hi la llengua pròpia. N’ofereixen un bon exemple les subvencions per promoure el doblatge 
i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica;32 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;33 producció de llargmetratges;34 el plans de 
distribució de llargmetratges cinematogràfics;35 la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió 
original en llengua catalana i occitana;36 o, a tall d’exemple i per a totes, el foment de la difusió de cinema en 
versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició.37 Evidencien, 
considerades en el seu conjunt, el compromís institucional de la Generalitat de Catalunya amb el sector 
cinematogràfic i la voluntat de preservar-hi un espai de normalització lingüística. Val a dir que part d’aquests 
ajuts s’adreçaran específicament a promoure la llengua occitana. N’ofereix un bon exemple la convocatòria 

- Resolució CLT/200/2020, de 31 de gener, 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 al 
desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023. Publicada al 
DOGC núm. 8058 de 6 de febrer de 2020.

- Resolució CLT/204/2020, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord 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 a 
la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Publicada al DOGC núm. 8058 de 6 
de febrer de 2020.

31 Resolució CLT/192/2020, de 16 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 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 
2020, al DOGC núm. 8075 de 2 de març de 2020.
32 Vegeu Resolució CLT/145/2020, de 16 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 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 2020, publicada al DOGC núm. 8055 de 3 de febrer de 2020. Igualment, vegeu Resolució 
CLT/1191/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural d’ampliació de la dotació pressupostària de 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 d’estrena en 
sales d’exhibició cinematogràfica per a l’any 2020 (ref. BDNS 493195). Publicada al DOGC núm. 8147 de 4 de juny de 2020.
33 Resolució CLT/940/2020, de 29 d’abril, publicada al DOGC núm. 8130 d’11 de maig de 2020.
34 Resolució CLT/1055/2020, de 15 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 a la producció 
de llargmetratges cinematogràfics. Publicada al DOGC núm. 8137 de 20 de maig de 2020.
35 Resolució CLT/544/2020, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals de quarta modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts, en les modalitats 
d’aportacions reintegrables i subvencions, a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, publicada al DOGC núm. 8076 
de 3 de març de 2020.
36 Resolució CLT/1098/2020, de 18 de maig, 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. 8140 de 25 de maig de 2020. Vegeu també Resolució CLT/930/2020, de 4 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 a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original 
catalana o occitana, en la seva variant aranesa. Publicada al DOGC núm. 8128 de 7 de maig de 2020.
37 Per a una ampliació, vegeu:

- Resolució CLT/1054/2020, de 15 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2020 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. Publicada al DOGC núm. 8137 de 20 de maig de 2020. 

- Resolució CLT/1114/2020, de 20 de maig, 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 506947). Publicada al DOGC núm. 8145 de 2 de juny de 2020.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867298
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867290
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867290
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869249&language=ca_
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866975
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874333
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873028&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873522
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869416
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869416
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873711
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872891
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873540
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874080
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de subvencions a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original en llengua occitana, en la 
seva varietat aranesa aprovada per Resolució CLT/1098/2020, de 18 de maig.38 

I un any més, els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals en llengua catalana i occitana continuaran 
consolidant-se en un àmbit prioritari del procés de normalització lingüística promogut des de la Generalitat 
de Catalunya. Val a dir que aquest primer semestre de 2020 les convocatòries de subvencions públiques 
adreçades al sector tindran en compte, especialment, l’aturada de l’activitat econòmica provocada per la 
crisi derivada de la COVID-19 i el subsegüent impacte econòmic en la premsa escrita i digital i els mitjans 
de comunicació audiovisual de Catalunya. Per aquest motiu, la Secretaria de Comunicació del Govern i 
de Mitjans de Comunicació dissenyarà un pla de xoc, que inclourà diverses mesures amb l’objectiu de 
pal·liar els efectes que aquesta crisi ha provocat en el sector. Una d’aquestes mesures serà l’acceleració de 
les convocatòries de línies de subvencions estructurals als mitjans de comunicació previstes per al 2020. 
Aquesta mesura es farà efectiva amb la publicació de diverses convocatòries corresponents a l’any 2020 
de subvencions a la premsa en suport de paper, mitjans informatius digitals, ràdio i televisió. En són un 
bon exemple l’aprovació de sengles Resolucions PRE/884/2020 i PRE/887/2020, ambdues de 9 de març, 
per les quals s’obren les convocatòries per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio 
i de televisió en català o en aranès de titularitat privada, corresponents a l’any 2020.39 Semblantment, es 
convocaran també subvencions estructurals adreçades a l’edició de mitjans informatius digitals, en català o 
en aranès, també de titularitat privada així com a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en 
català o en aranès.40 En el rerefons d’aquests incentius rau la constatació que Catalunya compta amb un sector 
de la comunicació en llengua catalana i aranesa que cal protegir en la mesura que contribueix decisivament 
a la construcció i consolidació d’un espai català de comunicació. Val a dir que aquesta política d’incentius 
projectada en aquest àmbit estratègic per a la normalització lingüística no representa cap novetat. Ben al 
contrari, manté una clara línia de continuïtat amb la política lingüística promoguda des de la Generalitat de 
Catalunya els darrers anys.41 

Durant els primers mesos de l’any 2020 el DOGC continuarà publicant 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.42 

38 Publicada al DOGC núm. 8140 de 25 de maig de 2020.
39 Per a una ampliació, vegeu:

- Resolució PRE/887/2020, de 9 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals 
a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada, corresponent a l’any 2020, publicada al DOGC núm. 
8118 de 22 d’abril.

- Resolució PRE/884/2020, de 9 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a 
emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponent a l’any 2020, publicada al DOGC núm. 8118 
de 22 d’abril de 2020.

- Resolució PRE/999/2020, de 8 de maig, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria per 
a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada, corresponent 
a l’any 2020. Publicada al DOGC núm. 8132 de 13 de maig de 2020.

- Resolució PRE/1000/2020, de 8 de maig, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria 
per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponent 
a l’any 2020. Publicada al DOGC núm. 8132 de 13 de maig de 2020.

40 Per més informació, vegeu:

- Resolució PRE/886/2020, de 9 de març, per la qual s’obre la 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 2020. Publicada 
al DOGC núm. 8118 de 22 d’abril de 2020.

- Resolució PRE/998/2020, de 8 de maig, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds en la 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 2020, publicada al DOGC núm. 8118 de 22 d’abril de 2020.

41 Per més informació, vegeu especialment les Cròniques legislatives de Catalunya publicades als anteriors números d’aquesta 
Revista de Llengua i Dret. Vegeu també els Informes anuals de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya editats els darrers 
anys consultables en línia.
42 Per més informació, vegeu:

- Resolució CLT/3602/2019, de 17 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873711
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872481
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872481
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872493
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872493
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873114
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873121
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872482
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872492
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/


Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. 1r semestre de 2020

Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 74, 2020 128

En el cas de la llengua occitana, es convocaran semblantment subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per promoure el coneixement i ús de l’occità a Catalunya per a l’any 2020, aprovades per Acord 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural publicat a la Resolució CLT/1296/2020, de 2 de juny.43

Val a dir que l’interès per a promoure l’ensenyament de la llengua també s’explicitarà a l’Ordre EXI/58/2020, 
d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores específiques per al suport al programa d’activitats 
d’ensenyament de la llengua catalana i de formació del seu professorat. La línia de subvencions promoguda en 
aquesta disposició s’adreça a cobrir despeses de les comunitats catalanes a l’exterior legalment reconegudes 
pel Govern de la Generalitat que de forma inequívoca responguin a activitats d’ensenyament de la llengua 
catalana i també d’aquelles que promouen la millora d’aquest programa d’activitats, com formació del 
professorat o d’altres assimilables. 44

I dins el capítol d’ensenyament de les llengües, mereix un apunt específic la creació, per Decret 57/2020, de 
19 de maig, de l’Institut Obert de Catalunya. De conformitat amb el mandat de la Llei d’educació, aquest 
Decret crea aquest centre públic singular per a la impartició específica dels ensenyaments no universitaris 
en la modalitat d’educació no presencial. El Decret esmentat en regula el seu estatut jurídic. Als efectes que 
aquí interessen, entre la llista de finalitats bàsiques que persegueix l’Institut Obert de Catalunya, l’article 2.e) 
inclou textualment “promoure el coneixement de la llengua catalana i la llengua occitana”.45

La llengua de signes catalana també serà objecte de diverses iniciatives adreçades a promoure’n l’ensenyament 
i ús. Destaca especialment la convocatòria de subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes 
catalana aprovada per Resolució CLT/1297/2020, de 2 de juny.46 

Val a dir que al llarg d’aquesta primer meitat de l’any 2020, el DOGC es farà ressò també d’altres iniciatives 
d’incidència en matèria lingüística en el camp educatiu. Així, 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 Resolució 
EMC/1223/2020, de 28 de maig.47

Semblantment, 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. Com hem recordat en anteriors cròniques, 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, durant el primer 
semestre de 2020, proves de català.48 Continuarà promovent, també, diverses convocatòries de subvencions 
adreçades a reforçar els objectius programàtics que li són propis.49 Als DOGC editats al llarg del primer 

llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística DOGC núm. 8040 de 13 de gener de 2020. 

- Resolució CLT/766/2020, de 23 de març, de modificació de la Resolució CLT/3602/2019, de 17 de desembre, per la qual es 
convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, per 
canviar les dates de realització de les proves corresponents. Publicada al DOGC núm. 8095 de 25 de març de 2020. També, 
la Resolució CLT/976/2020, de 6 de maig, de segona modificació de la Resolució CLT/3602/2019, de 17 de desembre, 
per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política 
Lingüística, per desconvocar les proves dels nivells A2 i B1 i canviar les dates de realització de les proves de la resta de 
nivells, publicada al DOGC núm. 8133 de 14 de maig de 2020.

- Edicte sobre modificació de la convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats d’aranès/occità del Departament 
de Cultura i Llengua del Consell General d’Aran, curs 2019-2020, publicat al DOGC núm. 8102 de 2 d’abril de 2020.

43 Vegeu Resolució CLT/1296/2020, de 2 de juny, 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 2020 publicada al DOGC núm. 
8155 de 16 de juny de 2020.
44 DOGC núm. 8133 de 14 de maig de 2020.
45 DOGC núm. 8138 de 21 de maig de 2020.
46 DOGC núm. 8155 de 16 de juny de 2020.
47 Vegeu Resolució EMC/649/2020, de 4 de març, per la qual s’obre la convocatòria dels ajuts per a tesis doctorals en català, 
publicada al DOGC núm. 8082 d’11 de març de 2020. Vegeu també el DOGC núm. 8151 de 10 de juny de 2020.
48 Vegeu Resolució per la qual es convoquen les proves per a l’any 2020 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua 
catalana, publicada al DOGC núm. 8069 de 21 de febrer de 2020.
49 Per exemple, vegeu Resolució de 18 de maig de 2020, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció del Consorci 
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semestre de 2020 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.50 
Semblantment, destaquen les convocatòries de subvencions adreçades a finançar i promoure la traducció 
d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana;51 la traducció de fragments i 
l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger;52 la traducció i/o 
adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i producció escèniques;53 la mobilitat 
d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i de les arts escèniques; 54 
la mobilitat d’autors (escriptors i il·lustradors) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic 
d’ambdues llengües;55 la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya;56 les residències de 
traductors de la literatura catalana;57 la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de 
les arts visuals, el disseny i l’arquitectura;58 o a tall d’exemple i per a totes, la publicació a l’estranger d’obres 
il·lustrades.59 Així mateix, durant la primera meitat de l’any, el DOGC es fa també ressò d’altres iniciatives 
especialment meritòries impulsades per l’Institut Ramon Llull com ara la convocatòria, un semestre més, 
d’ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment de la 
docència d’estudis catalans.60

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. 8139 de 22 de maig de 2020.
50 Vegeu especialment Resolució per la qual s’obre la 1a convocatòria de l’any 2020 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, publicada al DOGC 
núm. 8047 de 22 de gener de 2020.
51 Vegeu especialment:

- Resolució per la qual s’obre la 1a convocatòria de l’any 2020 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 occitana (en la seva varietat 
aranesa). Publicada al DOGC núm. 8047 de 22 de gener de 2020.

- Resolució de 18 de maig de 2020, 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 traducció 
d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa), publicada al DOGC 
núm. 8139 de 22 de maig de 2020.

52 Vegeu, per exemple, Resolució per la qual s’obre la 1a convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a 
trameses a l’estranger, publicada al DOGC núm. 8047 de 22 de gener de 2020.
53 Vegeu Resolució de 18 de maig de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions 
escèniques, publicada al DOGC núm. 8139 de 22 de maig de 2020.
54 Vegeu Resolució de 18 de maig de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts 
escèniques, publicada al DOGC núm. 8139 de 22 de maig de 2020.
55 Resolució per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no 
competitiva a la mobilitat d’autors/es (escriptors/es i il·lustradors/es) de literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic 
d’ambdues llengües, publicada al DOGC núm. 8047 de 22 de gener de 2020.
56 Resolució de 18 de maig de 2020, 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), publicada al DOGC núm. 8139 de 22 de maig 
de 2020.
57 Resolució per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 
per a residències de traductors/ores de la literatura catalana, publicada al DOGC núm. 8047 de 22 de gener de 2020.
58 Resolució per la qual s’obre la 1a convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a la mobilitat per a portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, 
publicada al DOGC núm. 8047 de 22 de gener de 2020.
59 Per més informació, vegeu Resolució per la qual s’obre la 1a convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades, DOGC núm. 8047 de 22 de gener de 2020.
60 Per a una ampliació sobre les iniciatives promogudes des de l’Institut Ramon Llull, podeu consultar-les en línia a la seva web 
institucional. En el que concerneix la docència d’estudis catalans fora del domini lingüístic de la llengua catalana, 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 2020-2021. Publicades, entre d’altres, als DOGC núm. 8068 
de 20 de febrer de 2020 i DOGC núm. 8138 de 21 de maig de 2020.

- Resolucions per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del 
domini lingüístic per al curs acadèmic 2020-2021 publicades, entre d’altres, al DOGC núm. 8062 de 12 de febrer de 2020 
o el DOGC núm. 8149 de 8 de juny de 2020.
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Val a dir, igualment, que durant aquest semestre estudiat es publicaran 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 a totes, l’ofereix la Resolució JUS/1372/2020, d’11 de juny, per la qual s’anuncia concurs per 
a la provisió de notaries vacants. En aquest concurs 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. 61

Igualment, trobem també diverses previsions lingüístiques a l’articulat dels nous estatuts de diversos col·legis 
professionals que, al llarg del primer semestre de l’any 2020, s’inscriuen al Registre de col·legis professionals 
de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el cas, per exemple, dels Estatuts dels Col·legis de Farmacèutics 
de Tarragona i Lleida. A l’articulat dels nous estatuts, s’hi inclouen mencions explícites al compromís de 
les corporacions de promoure la normalització de l’ús del català en totes les activitats que els són pròpies.62 

Nota

La crònica constata que durant el primer semestre de 2020 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no 
publica cap disposició normativa de rang legal d’incidència significativa en dret lingüístic. Sí que es publiquen, 
en canvi, un ampli catàleg de disposicions normatives de rang reglamentari, adreçades primordialment a 
promoure el procés de normalització lingüística a Catalunya.

61 Vegeu Resolució JUS/1372/2020, d’11 de juny, per la qual s’anuncia concurs per a la provisió de notaries vacants, publicada al 
DOGC núm. 8156 de 17 de juny de 2020.
62 Per més informació, vegeu especialment:

- Resolució JUS/3590/2019, de 18 de desembre, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat 
de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, publicada al DOGC núm. 8034 de 2 de gener de 2020. 
El seu article 2 in fine precisa textualment que “L’idioma propi del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona és el català”.

- Resolució JUS/763/2020, de 13 de març, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de 
Catalunya els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, publicada al DOGC núm. 8096 de 26 de març de 2020. El 
seu article 8 diu textualment “El català és la llengua pròpia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, sense perjudici 
del que disposen la Constitució Espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya sobre l’ús d’altres llengües oficials de 
l’Estat”.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875401
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=865115
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871612

	1 Presentació: breu apunt al context sociopolític
	2 Normes de rang legal d’incidència en l’estatus jurídic de les llengües
	3 Revisió de les normes de rang reglamentari: continuïtat i aprofundiment del procés de normalització lingüística a Catalunya

