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Compliment de la legislació vigent

 1. Els ajuntaments de tots els municipis de les Illes Balears han de garantir el compliment ple de 
les disposicions lingüístiques.

 2. Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o accions formatives de titularitat municipal 
en català. Com a mínim, hi ha d’haver un grup en català en cada curs ofert.

 3. Assegurar que per tal d’exercir de funcionari al municipi es disposa dels coneixements orals  
i escrits necessaris de català.

Contractació pública

 4. Compromís per tal que durant la propera legislatura, tots els ajuntaments, amb les seves 
corresponents concessions, consumeixin productes etiquetats en català per tal de fomentar  
la llengua pròpia del país.

 5. Garantir que la publicitat en opis, tanques publicitàries i fulletons de tota mena d’empreses  
a l’àmbit municipal sigui com a mínim en català.

 6. Clàusules socials lingüístiques en la normativa interna de contractació pública. Incloure  
en la normativa articles que en controlin el compliment efectiu amb previsió de penalitzacions 
proporcionades als incompliments.

 7. Establir un mínim de 1 assessor o dinamitzador lingüístic per a municipis amb menys de 5.000 
habitants; 2 assessors o dinamitzadors per a municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants; 3 per 
a municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants i 4 per als casos de més de 50.000 habitants. Així 
mateix, s’haurà d’establir un assessor especial per treballar amb població immigrada a partir 
del 20% de ciutadans immigrats al municipi en qüestió.

Concessió d’ajuts públics

 8. Que els ajuts públics a la programació cultural (teatre, música, festivals, cicles, discogràfiques, 
produccions audiovisuals, etc.) incloguin el requisit mínim d’un 50 % de la proposta en català 
per accedir a les subvencions.

 9. Contractació de subscripcions o adjudicació de subvencions només a aquelles publicacions  
o premsa generalista que tenguin, com a mínim, un 60% escrit en català.

Organismes de nova creació

 10. Ubicar les unitats de normalització lingüística en una regidoria transversal en llocs fàcilment 
accessibles per a la ciutadania.

 11. Incloure la normalització lingüística en el nom de la regidoria a què pertanyi. És recomanable 
que la unitat d’assessorament i normalització lingüístics se situïn en una regidoria d’acció 
transversal o, com a mínim, que puguin interpel·lar fàcilment la resta d’àrees de govern.

Protocols d’usos lingüístics

 12. Que els ajuntaments, a través de les unitats d’assistència social, facin acollida lingüística des 
de l’arribada i expliquin la importància de l’escolarització en català per als infants i adolescents 
(en el moment d’assignació del centre) i de l’adquisició de competència lingüística activa 
entre els adults.

 13. Definir polítiques coordinades entre els diferents departaments del govern balear, tenint 
en compte un enfocament comú quant als objectius, recursos necessaris i materials per tal 
d’assegurar l’ensenyament en català a tots nivells entre la nova població.

 14. Establir convenis amb les empreses per tal d’oferir cursos de català al mateix lloc de treball.

 15. Potenciar i incrementar campanyes públiques per tal que la ciutadania s’adreci en català  
a les persones nouvengudes. Col·laboració amb les associacions d’immigrants dels municipis  
i les entitats que en formen part. 

 16. Obertura definitiva de les oficines de garanties lingüístiques i informació a la població sobre  
els drets lingüístics.
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La Plataforma per la Llengua, l’ONG del català

Som l’entitat dedicada als drets lingüístics més gran d’Europa. 
Més de 18.500 socis ens encoratgen a treballar per la defensa 
i promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic 

des de fa 25 anys.

Treballam des d’una perspectiva transversal per aconseguir 
la plena normalització de la nostra llengua en l’àmbit cultural, 
a les administracions públiques, a l’educació, en arrelament  

i cohesió social, entre d’altres àmbits d’actuació. 

Treballam perquè els catalanoparlants tenguin els mateixos 
drets i serveis que la resta de ciutadans de comunitats 
lingüístiques europees de dimensions semblants a la nostra. 
Treballam perquè la 14a llengua més parlada d’Europa sigui 

reconeguda i respectada.

Treballam per fer del català, la llengua comuna.

@PLlenguaIlles /PLlenguaIlles


