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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 6.Garantir el coneixement i ús social de la llengua catalana, l'aranès occità i la llengua de signes catalana 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Segons l'Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya 2013, un 94,3% entén el català, un 80,4% el sap parlar, un 82,4% el sap llegir i un 
60,4% el sap escriure. Pel que fa a l'ús, el 36,3% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. En alguns sectors i àmbits funcionals 
l'ús del català no es correspon amb la demanda social, ni amb el grau de coneixement que en té la població; a la vegada que també presenten dèficits 
en determinades franges de població. En són exemple, el sector jurídic, el socioeconòmic, els mitjans de comunicació i les produccions audiovisuals. 
La situació jurídica, la crisi econòmica, la precarietat i la inestabilitat laborals, les noves necessitats per garantir el coneixement i l'ús social del català i 
la seva projecció són un marc que cal tenir en compte per impulsar-ne les potencialitats i la presència normal en tots els àmbits. 

Població objectiu: 
Pel que fa a coneixements de català, l'objectiu és la població adulta de Catalunya, amb especial atenció a la població immigrada i la població activa. 
Pel que fa al foment de l'ús l'objectiu és la població de Catalunya (7.508.106 habitants segons el registre de població 2015 de l'IDESCAT), 
prioritàriament la immigració, els joves i la població activa, i els sectors de la societat en què l'oferta i l'ús de la llengua són deficitaris. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, en una societat cada vegada més diversa culturalment. Els 
percentatges d'ús del català, tal com es desprèn de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013, varien molt territorialment i per sectors, del 73,8% 
de les Terres de l'Ebre o el 63% de l'Àmbit de Ponent, al 27,8% de l'Àmbit metropolità de Barcelona o el 38,6% del Camp de Tarragona. 
Cal prestar una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua en els territoris i en els sectors amb índexs més baixos. Cal adoptar mesures per fer 
créixer la presència del català en l'esfera pública i en àmbits sectorials on encara és deficitària o hi persisteixen tendències no favorables. Cal ampliar 
el suport a projectes d'entitats empresarials, culturals, esportives, assistencials, que contribueixen activament a cohesionar la societat amb la llengua 
com a eix vertebrador. 
En l'àmbit socioeconòmic, cal col·laborar amb les federacions de comerç, organitzacions empresarials i associacions d'empresaris, per difondre el 
coneixement de la llengua, les obligacions lingüístiques del Codi de consum i garantir els drets lingüístics dels consumidors. Cal fer créixer la llengua 
catalana al món del dret i la justícia, en el marc del conveni amb els operadors jurídics. 
En l'àmbit cultural, cal fer créixer la llengua catalana, amb línies de suport, en productes tecnològics, en les traduccions d'obres no literàries, al cinema i 
altres plataformes de difusió. Cal impulsar la qualitat lingüística amb serveis i recursos adreçats a la ciutadania i les empreses. Cal desenvolupar i 
implantar polítiques que facin del català una llengua per a tot i per a tothom, en un marc de reconeixement i respecte de la diversitat lingüística i de 
col·laboració amb els territoris de parla catalana; cal actuar de la mateixa manera per a l'occità aranès a l'Aran, fomentar la llengua de signes catalana i 
la competència de la població en altres llengües de relacions internacionals. 

Marc regulador del programa:
Estatut d'Autonomia de Catalunya, Llei de política lingüística, Codi de consum, Llei del cinema de Catalunya, Llei d'acollida de les persones 
immigrades i retornades a Catalunya i Llei de l'occità (aranès a la Val d'Aran) i Llei de la llengua de signes catalana. Decret 371/2011, de 19 de juliol, 
d'organització transversal de la política lingüística, i Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Missió 
Incrementar l'ús social del català, promovent: l'accés de la població adulta al coneixement de la llengua; l'impuls del català com a llengua d'ús habitual 
de les persones catalanoparlants; el foment de l'ús entre els qui no tenen el català com a llengua habitual, i l'existència d'una oferta adequada de 
serveis i productes en català en tots els sectors d'activitat, públics i privats, el prestigi i el reconeixement internacional del català. Igualment, la 
promoció de l'occità i el foment de la llengua de signes catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Facilitar el coneixement i ús del català als adults amb una oferta diversificada de formació i amb eines d'aprenentatge, que facilitin la inclusió i la 
cohesió social (OE6.1) 
 1. Incrementar el nombre de parelles lingüístiques, mitjançant el desenvolupament del programa Voluntariat per la llengua (VxL)
 2. Incrementar la varietat de recursos disponibles per a l'aprenentatge de la llengua catalana 
· Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2) 

1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la 
restauració i empreses d’atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret. 

 2. Fomentar el consum de productes i serveis en català, amb un èmfasi específic en l'oferta i el consum en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic. 
3. Normalitzar i difondre neologismes científics i tècnics en llengua catalana, estrenyent la col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i les 

universitats de l'àmbit català. 
4. Incrementar la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement en l'elaboració de productes terminològics 

multilingües. 
· Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3) 
 1. Incrementar la visibilitat de la llengua catalana mitjançant campanyes de difusió sectorials i generals. 
 2. Afavorir l'autonomia i la qualitat lingüística de la ciutadania en els usos del català, prestant serveis en línia a professionals i ciutadans. 

3. Incrementar la varietat de recursos disponibles en línia, actualitzant les bases de dades terminològiques Cercaterm i Neoloteca, i els 
vocabularis i diccionaris en línia. 

 4. Incrementar l'oferta publicada de vocabularis i diccionaris especialitzats, i fer-ne difusió 
· Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE6.4) 

1. Estrènyer llaços amb els set territoris de parla catalana mitjançant l'organització del III Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la 
difusió de les dades bàsiques i els factors clau dels coneixements i usos de la població. 

 2. Incrementar la cooperació amb les universitats dels territoris de parla catalana en els treballs terminològics. 
· Impulsar el coneixement i ús social de l'occità aranès, i desplegar-ne la llei (OE6.5) 

1. Impulsar l'organització de cursos d'occità per a adults i oferir serveis de traducció automàtica entre l'occità, el català i el castellà, amb la 
col·laboració del Conselh Generau d’Aran i l'Institut d’Estudis Aranesi. 

· Difondre i fomentar la llengua de signes catalana (OE6.6) 
 1. Impulsar l'elaboració del corpus, del lèxic i dels cursos de llengua de signes catalana (LSC) i fomentar-ne la interpretació en actes públics. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Espectadors d'estrenes subvencionades en català Nombre OE6.2 375.868,00 505.522,00 510.000,00 510.000,00

2. Alumnes als cursos de català per a adults del Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL) 

Nombre OE6.1 67.465,00 70.946,00 71.000,00 73.000,00

3. Poblacions que acullen la Mostra de Cinema Occità Nombre OE6.5 31,00 34,00 35,00 35,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 27.065.035,70
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.503.495,80
3 Despeses financeres 13.000,00
4 Transferències corrents 4.620.454,43
6 Inversions reals 415.600,00
7 Transferències de capital 95.572,77
8 Variació d'actius financers 700.010,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 37.413.168,70

Llocs de treball pressupostats del programa 724
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7520. Consorci per a la Normalització Lingüística Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Facilitar el coneixement i ús del català als adults amb una oferta diversificada de formació i amb eines d'aprenentatge, que facilitin la inclusió i la 
cohesió social (OE6.1) 
 1. Incrementar el nombre de parelles lingüístiques, mitjançant el desenvolupament del programa Voluntariat per la llengua (VxL)
 2. Incrementar la varietat de recursos disponibles per a l'aprenentatge de la llengua catalana 
· Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2) 

1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la 
restauració i empreses d’atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret. 

· Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3) 
 2. Afavorir l'autonomia i la qualitat lingüística de la ciutadania en els usos del català, prestant serveis en línia a professionals i ciutadans. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de cursos presencials de català per a adults 
organitzats pel CPNL 

Nombre OE6.1   3.400,00

2. Nombre d'inscripcions d'alumnes nats a l'estranger als cursos 
inicials i bàsics organitzats pel CPNL 

Nombre OE6.2 32.309,00 36.744,00  38.000,00

3. Usuaris inscrits en el curs de català en línia parla.cat Nombre OE6.1 42.368,00 207.762,00 225.000,00 230.000,00

4. Parelles lingüístiques participants en el programa Voluntariat 
per la llengua 

Nombre OE6.1 10.189,00 10.022,00 10.100,00 10.300,00

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Cursos de català per a adults presencials, semipresencials, virtuals, fent especial incidència en els cursos inicials i bàsics. 
2. Organització de parelles lingüístiques per practicar la llengua catalana (Voluntariat per la llengua) 
3. Oferta de serveis a empreses i comerços del sector de la restauració i empreses que fan atenció directa al públic 
4. Promoció de béns de consum cultural en català (jocs i cinema) 
5. Desenvolupament d'activitats de llengua i cultura 
6. Promoció de l'autonomia i la qualitat lingüística 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 25.897.250,46
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.740.139,54
3 Despeses financeres 13.000,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 399.600,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 29.050.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 700


