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Situació de la llengua catalana en les administracions 
públiques 

1. Dades per al debat 

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estipula que “la Generalitat, les 
administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions 
i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d'emprar el 
català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells” (article 8).  Pel que fa a 
l’Administració de l’Estat la llei també estipula que tothom té dret a relacionar-se, 
oralment i per escrit, amb l'Administració de l'Estat a Catalunya en la llengua oficial 
que esculli i a ésser atès, i no se li pot exigir cap mena de traducció (article 12). 

A això cal afegir el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que estipula que 
“les Administracions Públiques, en l’àmbit de llurs competències, hauran de preveure 
la selecció de treballadors públics adequadament capacitats per cobrir els llocs de 
treball a les Comunitats Autònomes amb dues llengües oficials” i afegeix que 
“garantiran l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·liciti sempre que sigui oficial en 
el seu territori”.  

En canvi, les dades ens indiquen que l’ús del català a l’Administració de l’Estat és 
notablement menor que a la resta d’administracions públiques, tal com indica el gràfic 
de sota, procedent de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (2018).  
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2. Reptes 

• Com poder garantir una presència plena del català en totes les administracions 
públiques presents a Catalunya (local, Generalitat i Estat) 

• Altres reptes que identifiques...  

3. Preguntes associades 

• Com poder garantir una presència plena del català en totes les administracions 
públiques presents a Catalunya (local, Generalitat i Estat) 

• Altres preguntes que vols plantejar...  

4. Informació complementària  

Informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana  

Informes anuals de Política Lingüística 

5. Altres eixos 

El Pacte Nacional per la Llengua aborda altres eixos. Són els següents:  

1. Administracions públiques 
1.1. Administració pública 
1.2. Justícia 

2. Educació i recerca 
2.1. Ensenyament obligatori 
2.2. Ensenyament universitari 
2.3. Aprenentatge del català entre persones adultes 

3. Cohesió social i acolliment 

4. Cultura 

5. Audiovisual i mitjans de comunicació 

6. Món digital i tecnologies de la llengua 

7. Àmbit socioeconòmic i laboral 

8. Salut i atenció sociosanitària 

9. Lleure, esport i món associatiu 

10. Relacions entre els territoris de llengua catalana 

11. Àmbits estatal, europeu i internacional 

12. Qualitat de la llengua 

http://pacteperlallengua.gencat.cat/
https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacional-per-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
https://llengua.gencat.cat/pnl-justicia
https://llengua.gencat.cat/pnl-ensenyamentobligatori
https://llengua.gencat.cat/pnl-ensenyamentuniversitari
https://llengua.gencat.cat/pnl-aprenentatgecatalaadults
https://llengua.gencat.cat/pnl-cohesio-acolliment
https://llengua.gencat.cat/pnl-cultura
https://llengua.gencat.cat/pnl-mitjanscomunicacio
https://llengua.gencat.cat/pnl-mondigital-tecnologia
https://llengua.gencat.cat/pnl-socioeconomic-laboral
https://llengua.gencat.cat/pnl-salut-atenciosociosanitaria
https://llengua.gencat.cat/pnl-lleure-esport
https://llengua.gencat.cat/pnl-relacionsterritorishttps:/llengua.gencat.cat/pnl-relacionsterritoris
https://llengua.gencat.cat/pnl-admestat-unioeuropea
https://llengua.gencat.cat/pnl-qualitatllengua
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