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1. Introducció

Els darrers mesos els usos lingüístics de l’Administració general de l’Estat espanyol 
a les seves pàgines web oficials han estat objecte de polèmica. Després que el 
ministre d’exteriors espanyol lamentés l’eliminació de la versió en castellà del web 
de la Casa Blanca, diverses veus van assenyalar que la presència del català i de les 
altres llengües oficials distintes del castellà a les pàgines web oficials de l’Estat és 
molt millorable. El govern espanyol, per la seva banda, assegura que hi ha hagut 
grans millores tot i les dificultats econòmiques i que ara els ciutadans poden fer 
molts tràmits en les llengües «cooficials» a través de les seves pàgines web.

Aquest estudi de la Plataforma per la Llengua posa de manifest que, contràriament 
al que diu el govern espanyol, la presència del català als portals web de 
l’Administració general de l’Estat és molt escassa i que els usuaris que volen 
utilitzar aquesta llengua per accedir a la informació pública i per realitzar els seus 
tràmits troben serioses dificultats. A part que la majoria de les pàgines observades 
(una bona mostra del total de les que depenen de l’Administració central) no es 
troben en català, moltes altres presenten versions en aquesta llengua molt parcials 
i defectuoses, amb nombrosos errors, barreges de llengües, faltes i redireccions a la 
versió principal en castellà. La veritat és que la gestió de l’Administració espanyola 
pel que fa a les seves pàgines web deixa veure la desgana i el menyspreu amb què 
l’Estat espanyol tracta el seu plurilingüisme constitutiu, i també és una mostra de 
com de profundament té interioritzat un nacionalisme espanyol homogeneïtzador 
que, per molt que es repeteixi, mai no se n’ha anat.

Aquest report es divideix en tres parts. A la primera, s’explica l’actitud lingüística 
supremacista castellana preponderant en l’Administració general de l’Estat i la raó 
de la seva existència. A la segona es detallen les obligacions lingüístiques contretes 
pel govern espanyol en relació amb l’oferiment de serveis en català mitjançant 
la ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i l’estat 
de desenvolupament lingüístic en què el govern espanyol afirma que es troben 
les seves pàgines web. A la tercera part s’observa que el govern espanyol,  de fet, 
no està respectant els compromisos adquirits amb la ratificació de la Carta, es 
presenta la situació del català en 254 pàgines web de l’Aadministració general de 
l’Estat i es constaten les afirmacions fetes en aquesta introducció i en els altres dos 
apartats. A més, al final del report el lector hi trobarà annexa una llista dels tràmits 
electrònics més freqüents que no es poden fer en català i la llista completa de les 
pàgines web de l’Estat estudiades en aquest treball.
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2. L’actitud lingüística  
de l’Estat espanyol

L’Estat espanyol és un estat profundament vinculat a uns interessos determinats. 
Es podria dir que Espanya és un estat patrimonial, la finca particular d’unes classes 
dirigents que s’originen en la noblesa terratinent castellana i que després de la 
unió de corones i la conquesta d’Amèrica es van aferrar a la monarquia compartida 
per protegir els seus interessos i beneficiar-se de l’Imperi. En aquest context, i fins 
i tot després que el rei perdés gran part del seu poder, les oligarquies castellanes 
sempre han percebut l’existència de pobles diferenciats al si de la monarquia 
com una amenaça. La llengua castellana, en aquest esquema, sempre ha estat 
una arma política de desnaturalització d’altres nacions i de submissió a la classe 
dominant de Castella. Així ho veia el gran gramàtic de la llengua castellana Antonio 
de Nebrija, que afirmava que la codificació d’aquesta llengua havia de servir 
perquè els «pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas» que «Vuestra 
Alteza metiese debaxo de su yugo» poguessin «recibir las leies quel vencedor 
pone al vencido». També ho afirmava implícitament el primer ministre de Felip 
IV de Castella (III de Portugal, d’Aragó, de València i de Barcelona), el comte-duc 
d’Olivares, quan deia al monarca que «Tenga V.M. por el negocio más importante 
de su Monarquía, el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente 
V. M. en ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que 
trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se 
compone España, al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V.M. lo 
alcanza, será el Príncipe más poderoso del mundo»

Després dels Decrets de Nova Planta, el cop final a l’existència dels estats del que 
la historiografia coneix com la Corona catalanoaragonesa, la llengua encara pren 
més rellevància, ja que esdevé un dels darrers elements diferenciadors que restaven 
dels pobles vençuts. No és casual, doncs, que la nova administració borbònica i els 
interessos que representava procuressin per tots els mitjans d’introduir el castellà 
als territoris de llengua catalana i de desplaçar-ne la llengua autòctona. Durant 
el segle XIX, amb l’aparició del nacionalisme com a doctrina i moviment polítics 
clarament articulats, la vella aristocràcia castellana no va trigar a vincular les grans 
masses de la seva nació, així com els seus cossos de funcionaris, a un nacionalisme 
oficial d’estat que perseguia directament l’assimilació dels pobles no castellans, 
especialment  quant a l’adopció de la llengua castellana i l’imaginari que porta lligat. 

Aquesta vinculació de la major part de la població de l’Estat i de la pràctica 
totalitat del funcionariat a una ideologia lingüística supremacista ha persistit 

amb diferents gradacions fins a l’actualitat, i encara informa el tractament que les 
diferents llengües reben per part de l’Administració estatal, també al segle XXI i 
també en la gestió lingüística de les pàgines web institucionals i dels seus continguts 
i tràmits.

Només entenent el supremacisme lingüístic que impregna l’Administració espanyola 
se’n pot arribar a comprendre la dificultat manifesta de donar el mateix valor a les 
diferents llengües històriques i territorialitzades de l’Estat (el castellà, el català, 
el gallec, el basc, l’asturià, l’aragonès i l’occità) i de tractar els seus parlants amb 
la mateixa dignitat. Així, les llengües que no són el castellà són reiteradament 
ocultades i tractades més com una nosa o un caprici de cerca-raons que no pas 
com un dret dels seus parlants. Els ciutadans de l’Estat, es creu, parlen castellà, la 
«lengua común», i alguns individus peculiars també parlen altres llengües, parles 
i dialectes. Òbviament, aquesta actitud xoca frontalment amb una comprensió 
moderna dels drets dels parlants de llengües minoritàries, i és per això, per la pressió 
de les comunitats lingüístiques minoritàries i minoritzades, que l’Estat espanyol va 
signar i ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), 
un tractat internacional patrocinat pel Consell d’Europa que cerca protegir els drets 
dels parlants d’aquestes llengües. 

Cal destacar que, en el moment de la signatura i de la ratificació de la CELRoM per 
part d’Espanya, el model descentralitzat sorgit de la fi de la dictadura franquista 
afavoria que molts dels drets que protegeix la Carta fossin respectats, gràcies al 
fet que són gestionats directament pels governs autonòmics, més favorables a 
l’ús de les llengües minoritzades. Un dels drets, incorporat teòricament pel govern 
espanyol, és el de relacionar-se amb l’Administració central de l’Estat en la pròpia 
llengua, i es troba protegit per dos preceptes de l’article 10.1 de la Carta, que insta 
els estats a: (1) «garantir que les autoritats administratives usin les llengües regionals 
o minoritàries»; (i 2) «posar a l’abast de la població formularis i textos administratius 
d’ús freqüent en les llengües regionals o minoritàries, o en versions bilingües». 
Això, al segle XXI, significa que les pàgines web de titularitat estatal haurien d’estar 
plenament disponibles en català atès que són, cada cop més, la principal font 
d’informació dels ciutadans i empreses sobre l’activitat institucional, així com el lloc 
on realitzen els principals tràmits. En aquest sentit, convé destacar que molts de 
tràmits ja no disposen d’una opció alternativa a la tramitació electrònica.
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3. La Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries i el seu 
incompliment per part de l’Estat 
espanyol

L’Estat espanyol va ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries l’any 2001. Aquest tractat internacional, promogut pel Consell 
d’Europa, una organització internacional que vetlla pel respecte dels drets humans 
al continent, estableix una sèrie d’obligacions envers les llengües minoritàries que 
els estats signants poden adquirir. Entre altres coses, la Carta estableix que les 
autoritats estatals amb circumscripció en territoris amb llengües regionals han 
d’assegurar que els ciutadans puguin fer servir aquestes llengües en els tràmits, 
les sol·licituds i la interacció amb l’Administració. Com que actualment moltes 
d’aquestes gestions estan informatitzades, les obligacions derivades de la Carta 
suposen que els estats han de disposar de versions de les seves pàgines web en les 
diferents llengües regionals o minoritàries que s’hagin compromès de protegir. 

Per assegurar el compliment de les obligacions contretes, l’article 15 de la Carta 
Europea disposa que els estats signants presentaran reports periòdics de la seva 
gestió lingüística, un després d’un any de l’entrada en vigor del tractat i un cada 
tres anys de llavors ençà, reports que seran avaluats per un Comitè d’Experts, 
que també farà recomanacions als estats. Pel que fa a la qüestió de les pàgines 
web, l’últim report del govern espanyol sobre l’aplicació de la Carta- el quart, 
corresponent al període del 2010 al 2013- assegurava que s’havien fet grans 
esforços i avenços. En concret, aquests «avenços importants» s’haurien produït a 
les pàgines web dels ministeris, amb un «augment considerable de la presència 
de les llengües cooficials». El document asseverava que les pàgines web de tots 
els ministeris, i de molts dels seus organismes associats o dependents, oferien 
nombrosos serveis i tràmits en les llengües oficials altres que el castellà. Cal tenir 
present que la presència de les llengües com el català a les pàgines web estatals 
havia estat recomanada al govern espanyol per part del Comitè d’Experts, sota 
l’enunciat «recomanem la presència de totes les llengües regionals o minoritàries 
als serveis públics estatals».

Segons el document del govern espanyol, l’origen d’aquests grans avenços 
rauria en una sol·licitud de 2010 del «Consejo de las Lenguas Oficiales en la 
Administración General del Estado», un òrgan estatal creat pel govern Zapatero 

l’any 2007. El «Consejo», el nom oficial del qual és únicament en castellà, hauria 
demanat el 6 de juliol de 2010 que es completés la provisió de continguts i 
serveis en les llengües «cooficials» en les pàgines web i els tràmits en línia de 
l’Administració general. Això hauria esperonat tots els cossos de l’Administració 
central a «mantenir i sovint augmentar» el nombre de documents en llengües 
«cooficials» penjats a la xarxa, «tot i la crisi econòmica» (aparentment, els drets 
dels catalanoparlants estan subjectes a la situació econòmica). Alguns exemples 
destacats de disponibilitat de la documentació en les llengües «cooficials» es 
trobarien als portals del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, l’Institut Social de la Marina i la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. En aquest últim cas, un 72% del contingut de la pàgina web 
de la Tresoreria s’hauria traduït el 2010 i un 96% el 2013. A més, el servei estatal 
d’ocupació hauria traduït totes les plantilles de contractació a començament de 
2013 i hauria penjat al web traduccions de «la major part d’informació estàtica 
sobre els subsidis de desocupació».

L’informe també deia que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
«generalment» proveïa a les seves pàgines web de formularis bilingües per als 
territoris amb llengües oficials diferents del castellà, i que el 99% del contingut 
de la pàgina de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despesa es trobava 
traduït a les llengües «cooficials», així com el portal web de la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques, amb més de 200 pàgines traduïdes. A més, als webs 
del Ministeri de l’Interior una «proporció considerable» de la informació i material 
electoral estaria disponible en les «llengües cooficials» i la pàgina de la Guàrdia 
Civil permetria «traduir tots els menús i submenús» fins al quart nivell. El directori 
general de la policia espanyola estaria treballant en una aplicació informàtica per 
rebre i processar denúncies de crims en «llengües cooficials». Finalment, el report 
del govern espanyol també es felicitava que la informació del portal web d’AENA 
estaria disponible en totes les llengües «cooficials» i que a la pàgina de RENFE es 
podrien comprar tiquets i obtenir informació de transport en aquests idiomes.

Les explicacions del govern espanyol aparentment van resultar prou convincents 
perquè el Comitè d’Experts, al seu quart informe sobre l’aplicació de la 
Carta a Espanya, afirmés que la implementació del tractat havia «millorat 
considerablement» pel que feia als drets dels parlants de les llengües 
autonòmiques oficials. Tanmateix, el Comitè també va apreciar que moltes 
pàgines web oficials només tenien traduït a les llengües oficials altres que el 
castellà el primer nivell de navegació o la informació estàtica, i que no s’havia atès 
suficientment la recomanació del Comitè que s’assegurés «la presència de totes les 
llengües regionals o minoritàries als serveis públics estatals».
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4. El català a les pàgines web  
de l’Administració estatal

Els avenços que afirma el govern espanyol en el seu quart report sobre l’aplicació 
de la Carta Europea són, el 2017, en gran part inexistents. No és cert que el portal 
del Ministeri d’Ocupació tingui la major part de la documentació en català: els 
documents relacionats amb qüestions tan habituals com la Garantia Juvenil, la 
configuració de la signatura electrònica o la Guia Laboral es troben tan sols en 
castellà. El portal, de fet, només té en català els menús estàtics i el primer nivell de 
navegació, i els mateixos recursos que té penjats en aquest nivell solen redirigir a 
versions en castellà dels continguts. Les pàgines dels organismes depenents del 
Ministeri, a més, solen funcionar només parcialment en català, i passen al castellà 
quan s’intenta efectuar-hi un tràmit. Pel que fa al Ministeri d’Hisenda, per bé que 
disposa d’una de les poques pàgines totalment traduïdes al català (la de l’Agència 
Tributària), la majoria de tràmits són impossibles de realitzar en aquesta llengua. 
Quant als portals web del Ministeri de l’Interior, al principal el català hi és residual, 
al de la policia estatal hi és inexistent i al de la Guàrdia Civil, efectivament, només 
s’hi pot navegar en els primers nivells. Finalment, les afirmacions del govern 
espanyol que el portal d’AENA i la compra de bitllets de RENFE estan disponibles 
en totes les llengües «cooficials» són, el 2017, senzillament mentida: la pàgina 
d’AENA només és accessible en castellà i en anglès i la compra de bitllets al portal 
de RENFE s’ha de fer necessàriament en castellà.

Contràriament a allò que 
afirma el govern espanyol, 
la pàgina web d’AENA 
i el portal de compra 
de bitllets de RENFE no 
es troben  disponibles 
en català. Es pot veure, 
també, que el portal de 
RENFE en català conté 
nombrosos errors i 
barreges amb el castellà

Al marge que el que afirma el govern espanyol al seu report és molt inexacte, cal 
incidir en el pèssim estat en què es troba la llengua catalana al conjunt dels seus 
portals web. Un 64,2% dels webs analitzats per la Plataforma per la Llengua no 
tenien cap versió en català i en un 19,7% aquesta llengua era totalment residual. 
En molts casos la versió en català és un mer cartró-pedra: les pestanyes de la 
pàgina principal i d’algunes pàgines interiors es troben en aquesta llengua (si 
bé no sempre ben escrites), però tots els continguts són en castellà. Un 14,2% 
dels portals es troben parcialment en català: tenen una part (o, rarament, la 
totalitat) dels continguts estàtics en català, però la documentació, les notícies i els 
continguts variables només estan disponibles en castellà. Així, només un 1,6% de 
les pàgines estudiades (4 de 254) són totalment en català, una xifra desoladora. 
Cal incidir, a més, que en totes quatre pàgines totalment en català (la Casa Àsia, 
l’Institut Europeu de la Mediterrània, el Consejo Jacobeo i l’escola diplomàtica 
CEI) tenen participació catalana (la Generalitat de Catalunya en les tres primeres 
i la Universitat de Barcelona al CEI), cosa que significa que el total de pàgines 
gestionades totalment per l’Estat amb una versió íntegrament en català és del 0,0%.

A més, a banda de l’ínfim nombre de pàgines de l’Estat que són accessibles 
totalment en català, les que efectivament tenen una versió traduïda al català (en 
un grau o un altre) sovint presenten problemes importants. Els dos més freqüents 
són el secessionisme lingüístic i la presència constant de faltes d’ortografia, errors 

Només un 1,6% 
de les pàgines 
web de l’Estat es 
troben totalment  
traduïdes al 
català. En un 
64,2% no té 
cap mena de 
presència

19,7% 
Català residual

14,2% 
Parcialment 
en català 

1,6% 
Totalment 
en català 

64,2% 
Inexistent 0,4% 

Pàgina buida

Situació del català a les pàgines webs de l’estat.
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i oblits importants. Aquests dos elements, el secessionisme lingüístic i les faltes i 
oblits,  traeixen el subconscient supremacista castellà que s’explicava abans. Pel 
que fa referència al secessionisme, hauria de ser inconcebible que una doctrina 
política disgregadora rebutjada per la totalitat de la comunitat científica fos 
sovint assumida amb naturalitat per part de l’Estat. De fet, que el català sigui 
esquarterat d’una manera que seria impensable per al castellà, que té molta més 
varietat dialectal, denota que l’Estat espanyol no veu com a pròpia una llengua, la 
catalana, que li és constitutiva i que hauria de protegir i promoure. Així, cal tenir 
present que un 30,1% de les pàgines oficials estudiades per la Plataforma per la 
Llengua que tenien versió en català (recordem que només són el 35%) separaven el 
«català» del «valencià». En molts casos s’arribava a l’absurditat de presentar dues 
versions idèntiques de la mateixa pàgina.

La descura, desídia i menyspreu amb què l’Administració estatal tracta la 
llengua catalana es fan encara més palesos quan s’observa que gairebé un 75% 
de les pàgines traduïdes al català contenen faltes d’ortografia, oblits i barreges 
lingüístiques constants, situació inconcebible per a la versió en castellà. Com es 
deia més amunt, l’Estat tracta el català més com una nosa a què no cal parar gaire 
atenció que com un dret o un element patrimonial. Tot això seria impensable en 
un estat que tractés els ciutadans de les seves diverses comunitats lingüístiques 
equitativament.

Un 30% de les 
pàgines web de 

l’Estat traduïdes 
al català fan 

secessionisme 
lingüístic

1,1%
Pàgina buida 

 68,8%
No

30,1% 
Si

Practiquen el secessionisme lingüístic? 

Un 73,6% de les 
pàgines web de 
l’Estat traduïdes 
al català contenen 
errors i descuits 
greus

1,1% 
Pàgina buida

73,6%
Sí

25,3%
No

La presència del català és molt baixa a totes les branques de l’Administració central
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Finalment, també cal mencionar que totes aquestes actituds (la no-presència del 
català, la parcialitat de les traduccions, el secessionisme lingüístic, les faltes i oblits 
constants) són transversals, es troben de manera semblant a totes les branques de 
l’Administració central: al poder legislatiu, al judicial i a l’executiu, i, dins d’aquest 
darrer, a cadascun dels ministeris. Això mostra novament que aquestes actituds no 
són casualitats ni coincidències, sinó que es deriven d’una visió molt concreta del 
món i de l’Estat, en què el castellà és superior i el català inferior.

Aquesta situació de no-presència, invisibilitat, fragmentació i residualitat del 
català genera que molts catalanoparlants i altres usuaris habituals del català 
es vegin abocats a fer servir la versió castellana de les pàgines web oficials (la 
versió principal i l’única amb plenes garanties), fet que alimenta tautològicament, 
circularment, els discursos i les actituds que relativitzen la importància de tractar 
amb igualtat els diferents parlants: «si ja fan servir el castellà, per què cal esforçar-
se a oferir-los el servei en català?» Una de les conseqüències més perjudicials 
per als interessos dels parlants de català d’aquesta lògica perversa és que sovint 
els tràmits més importants només es poden realitzar en llengua castellana, fins 

El secessionisme lingüístic és present a gairebé tots els ministeris
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i tot quan es troben en pàgines web amb versió catalana. Així, hi ha nombroses 
pàgines que tenen traduïdes les informacions genèriques al català però que no 
permeten fer-hi els tràmits de què informen. D’altres són en català fins que hom 
intenta realitzar-hi un tràmit o omplir un formulari, moment en què el català 
desapareix. Encara unes altres tenen els primers nivells de navegació en català 
però salten automàticament a la pàgina principal castellà quan s’aprofundeix més, 
especialment quan s’intenta començar un tràmit. És un exemple clar d’aquesta 
pràctica la petició de l’Informe de Vida Laboral, ubicat al portal de la Seguretat 
Social, que disposa de dues versions en català (amb els títols de «català» i 
«valencià») però que a l’hora de fer el tràmit de petició, el web canvia sense cap 
avís al castellà. A més d’aquest exemple, al primer annex el lector trobarà deu 
exemples de tràmits molt freqüents que la ciutadania de l’Estat espanyol fa per 
Internet i que ha de fer en castellà, tant sí com no. 

En tot cas, podem tancar el report confirmant allò que exposàvem a l’inici: el 
tractament de les diferents llengües constitutives per part de l’Administració central 
posa en evidència que l’Estat espanyol és parcial, que pren partit activament per la 
llengua d’una de les seves comunitats lingüístiques i que no tracta amb la mateixa 
dignitat tots els seus ciutadans. L’operació d’incorporació a les pàgines web oficials 
de les llengües pròpies diferents del castellà no ha respost, per tant, a una voluntat 
real de prestar el servei en cada llengua sinó que s’ha tractat d’una mera operació 
de maquillatge per transmetre una imatge de servei plurilingüe que no és real. Amb 
aquesta operació el govern espanyol ha arribat a aconseguir bones valoracions 
del Consell de Ministres del Consell d’Europa, però la Plataforma per la Llengua 
considera que és essencial que es conegui la baixa proporció de webs que poden 
funcionar plenament en català i el fet que, a la pràctica, les principals utilitats de 
l’administració electrònica continuen no estant disponibles en català.
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La seu electrònica de la Seguretat Social es troba aparentment en català...

Annex I. Alguns dels tràmits més 
importants que no es poden fer 
telemàticament en català

1. Consultar la referència cadastral de l’habitatge, necessària per a la 
declaració de la renda.

2. Informar-se de les principals subvencions que atorga l’Estat.

3. Fer el pagament de l’IVA, tràmit obligatori per a la majoria d’empreses. ... tanmateix, el tràmit per sol·licitar l’Informe de Vida Laboral només es pot fer en 
castellà...

... i la informació rellevant tampoc no existeix en català. Aquesta és la situació 
lingüística real de moltes pàgines web de l’Estat: les versions en català són una 
mera façana.



El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

20 21

4. Demanar l’informe de Vida Laboral a la Seguretat Social, imprescindible 
per acreditar experiència laboral en processos d’ocupació pública, i a voltes 
privada.

5. Requerir cita a la DGT, per a tota mena de tràmits relacionats amb la 
conducció.

6. Comprovar quants punts del carnet de conduir es tenen.

7. Sol·licitar o renovar la targeta sanitària europea, sense la qual no es té 
cobertura sanitària a la Unió Europea.

8. Concertar cita prèvia per a renovar-se el document d’identitat o el 
passaport, necessaris per a viatjar fora de l’Estat.

9. Obtenir visats i informar-se de com aconseguir la ciutadania espanyola.

10. Accedir a una versió completa, actualitzada i amb validesa legal de la 
legislació de l’Estat.

Annex II. Llista de pàgines web  
de l’Administració general de 
l’Estat observades

Secessionisme lingüístic.  
  Indiquem si la pàgina web 
distingeix entre català i valencià

Llegenda de les dades que hi ha a la taula de les pàgines següents.

Faltes d’ortografia i oblits.  
Revisem si, tot i tenir el web en català, 
cometen faltes i descuits constants

Totalment en català. 
  La pàgina està plenament disponible en la nostra llengua

Parcialment en català.   
La pàgina només té alguns espais disponibles en català

Català residual.  
La pàgina només presenta alguns menús estàtics en català

Inexistent.   
La pàgina web no té cap espai en català
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Cortes Generales

Congreso de los 
Diputats

Senado

Poder Judicial

Tribunal 
Constitucional

Banco de España

Casa Real

Gobierno de 
España
Administración.gob.es

Servicio de 
Notificaciones 
Electrónicas 060

Punto General de 
Entrada 
de Facturas 
Electrónicas

Cl@ve

RTVE

Marca España

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Parcialment en català
Parcialment en català

Parcialment en català

Català residual

Parcialment en català

Català residual

Parcialment en català

Parcialment en català

Català residual

Parcialment en català

Inexistent

Català residual

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

Sí
No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

--

Sí

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

--

--

Sí
No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

--

Sí

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS
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Vicepresidencia 
del gobierno i 
Ministerio de 
la Presidencia 
y para las 
Administraciones 
Territoriales

CNI

Boletín Oficial del 
Estado (BOE)

Catálogo de 
Publicaciones 
Administración 
General del Estado

Centro de Estudios 
Políticos y 
Constitucionales 
(CEPC)

Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas (CIS)

Patrimonio 
Nacional (PN)

Ministerio de 
Defensa

Fuerzas Armadas

Ejército de Tierra

Ejército del Aire

Armada

ORGANISME

Català residual

Parcialment en català

Català residual

Inexistent

Català residual

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent
Català residual

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

No

No

No

--

No

No

--

--

--
Sí

--
--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

Sí

No

Sí

--

Sí

Sí

--

--

--
Sí

--
--

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS
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Centro Sefarad 
Israel

CEI International 
Affairs

Fundación Carolina

Fundación Consejo 
España Australia

Fundación Consejo 
España Brasil

Fundación Consejo 
España Colombia

Fundación Consejo 
España China

Fundación Consejo 
España Estados 
Unidos

Fundación Consejo 
España Rusia

Fundación Consejo 
España India

Fundación Consejo 
España Japón

Fundación 
Euroárabe de Altos 
Estudios

ORGANISME

Inexistent

Totalment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

No

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?
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--

No

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Guardia Real
Unidad Militar de 
Emergencias
Ministerio del 
Interior
Cuerpo Nacional 
de Policia
DNI Electrónico
Guardia Civil
Instituciones 
Penitenciarias
Dirección General 
de Tráfico
Protección Civil
Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y de Cooperación
Real Academia de 
España en Roma
Acción Cultural 
Española
Cooperación 
Española
Casa África
Casa América
Casa Árabe
Casa Àsia
Casa Mediterráneo

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Català residual

Inexistent

Inexistent
Parcialment en català

Català residual

Inexistent

Inexistent

Català residual

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent
Inexistent
Inexistent

Totalment en català
Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

Sí

--

--
No

No

--

--

No

--

--

--

--
--
--

No
--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

--

--

Sí

--

--
Sí

Sí

--

--

Sí

--

--

--

--
--
--

No
--

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS
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Fundación 
Internacional y Para 
Iberoamérica de 
Administración y 
Políticas Públicas 
(FIIAP)

Instituto Cervantes

Institut Europeu de 
la Mediterrània 

Ministerio de 
Justicia

Mutualidad General 
Judicial

Centro de Estudios 
Jurídicos

Instituto Nacional 
de Toxicología y 
Ciencias Forenses

Ministerio de 
Hacienda y Función 
Pública

Agencia Tributaria

Dirección General 
del Catastror

Sede electrónica 
del catastro

Agencia de 
Evaluación 
y Calidad

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Totalment en català

Català residual

Inexistent

Inexistent

Català residual

Parcialment en català

Parcialment en català

Català residual

Parcialment en català

Català residual

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

No

Sí

--

--

No

No

Sí

No

No

No

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

--

--

No

Sí

--

--

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 
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Agencia de 
Evaluación 
y Calidad

Instituto de 
Estudios Fiscales

Institut Nacional 
d'Administració 
Pública

Revista Electrónica 
de la Mutualidad 
General de 
Funcionarios del 
Estado

Ministerio de 
Fomento

ADIF

AESF

CEDEX

RENFE

INECO

SEITT

AENA

ENAIRE

AESA

SENASA

AECFA

ORGANISME

Català residual

Parcialment en català

Català residual

Inexistent

Inexistent

Català residual

Inexistent

Inexistent
Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent
Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

No

No

No

--

--

Sí

--

--
Sí

--
--

--

--

Sí
--
-- 
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Puertos del Estado

Salvamento 
Marítimo

SEPES

IMSERSO

Instituto Geográfico 
Nacional

Parques Nacionales 
de España

Correos

Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte

Biblioteca Nacional 
de España

Instituto de la 
Cinematografía 
y de las Artes 
Audiovisuales

Gerencia de 
Infraestructuras 
y Equipamientos

Museo del Prado

ORGANISME

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Català residual

Català residual

Inexistent

Parcialment en català

Català residual

Parcialment en català

Català residual

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

Sí

--

--

No

No

--

No

No

No

No

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

Sí

--

--

No

No

--

Sí

Sí

Sí

Sí

--

--

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

28

El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Museo Reina Sofía

Servicio Español 
para la 
Internacionalización 
de la Educación

Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo

Portal de la 
Transparencia

Consejo Superior 
de Deportes

Federación 
Española de 
Actividades 
Subacuáticas

Real Federación 
Aeronáutica 
Española

Federación 
Española de 
Ajedrez

Real Federación 
Española de 
Atletismo

Real Federación 
Española de 
Automovilismo

ORGANISME

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Català residual

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

No

--

--

Sí

No

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

No

--

--

Sí

Sí

--

--

--

--

--
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Federación 
Española de 
Bádminton

Federación 
Española de Baile 
Deportivo

Federación 
Española de 
Baloncesto

Real Federación 
Española de 
Balonmano

Real Federación 
Española de 
Béisbol y Sófbol

Real Federación 
Española de Billar

Federación 
Española de Boxeo

Real Federación 
Española de Caza

Real Federación 
Española de 
Ciclismo

Real Federación 
Española de 
Colombicultura

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?
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Real Federación 
Colómbila Española

Federación 
Española de 
Deportes de 
Personas con 
Discapacidad Física

Federación 
Española de 
Deportes de 
Personas con 
Discapacidad 
Intelectual

Federación 
Española de 
Deportes para 
Ciegos

Federación 
Española de 
Deportes para 
Sordos

Federación 
Española de 
Deportes de 
Personas con 
Parálisis Cerebral y 
Daño Cerebral 
Adquirido 

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?
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Federación 
Española de 
Deportes de Hielo

Real Federación 
Española de 
Deportes de 
Invierno

Real Federación 
Española de 
Esgrima

Federación 
Española de Esquí 
Náutico

Real Federación 
Española de Fútbol

Federación 
Española de Fútbol 
Americano

Federación 
Española de Galgos

Real Federación 
Española de 
Gimnasia

Real Federación 
Española de Golf

Federación 
Española de 
Halterofilia

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Real Federación de 
Hípica Española

Real Federación 
Española de 
Hockey

Real Federación 
Española de Judo y 
Deportes Asociados

Real Federación 
Española de Karate 
y Disciplinas 
Asociadas

Federación 
Española de 
Kickboxing

Federación 
Española de Luchas 
Olímpicas y 
Disciplinas 
Asociadas

Federación 
Española de 
Deportes de 
Montaña y Escalada

Real Federación 
Española de 
Motociclismo

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

--

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

--

--

--

--

--

--

--
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Real Federación 
Española de 
Motonáutica

Real Federación 
Española de 
Natación

Federación 
Española de 
Orientación

Federación 
Española de Pádel

Real Federación 
Española de 
Patinaje

Federación 
Española de Pelota

Federación 
Española de 
Pentatlón Moderno

Federación 
Española de Pesca 
y Casting

Federación 
Española de 
Petanca

Real Federación 
Española de 
Piragüismo

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

No

--

--

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

--

No

--

--

--

--

--

--

--
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El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Real Federación 
Española de Polo

Federación 
Española de Remo

Federación 
Española de Rugby

Real Federación 
Española de 
Salvamento y 
Socorrismo

Real Federación 
Española de 
Squash

Federación 
Española de Surfing

Real Federación 
Española de 
Taekwondo

Real Federación 
Española de Tenis

Real Federación 
Española de Tenis 
de Mesa

Real Federación 
Española de Tiro 
a Vuelo

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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Real Federación 
Española de Tiro 
con Arco

Real Federación 
Española de Tiro 
Olímplico

Federación 
Española de 
Triatlón

Real Federación 
Española de Vela

Real Federación 
Española de 
Voleibol

Consejo Jacobeo

Agencia Española 
de Protección de la 
Salud en el Deporte

Universidad 
Española a 
Distancia (UNED)

Agencia Nacional 
de Evaluación de la 
Calidad y 
Acreditación

Real Academia 
Española

ORGANISME

Inexistent

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Totalment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

No

--

--

--

No

--

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

No

--

--

--

Sí

--

--

--

--
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El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Real Academia de la 
Historia

Real Academia de 
Bellas Artes de San 
Fernando

Real Academia de 
Ciencias

Real Academia de 
Ciencias Morales y 
Políticas

Real Academia 
Nacional de 
Medicina

Real Academia 
Nacional de 
Farmacia

Real Academia de 
Ciencias 
Económicas y 
Financieras

Real Academia de 
Ingeniería

Real Academia de 
Doctores de España

Real Academia de 
Gastronomía

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

--

--

--

--

No

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

--

--

--

--

--

Sí

--

--

--
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Academia de 
Psicología de 
España

Colegio de España 
en París

Ministerio de 
Ocupación y 
Seguridad Social

Portal de Empleo

Portal de 
Autónomos

Garantía Juvenil

Servicio Público de 
Empleo Estatal 
(SEPE)

Instituto Nacional 
de Seguridad e 
Higiene en el 
Trabajo

Fondo de Garantía 
Salarial

Unidad 
Administradora del 
Fondo Social 
Europeo

Seguridad Social - 
Sede Electrónica

Seguridad Social - 
Activa

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Català residual

Inexistent

Parcialment en català

Català residual

Parcialment en català

Pàgina buida

Inexistent

Català residual

Parcialment en català

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

No

Sí

Sí

No

No

Pàgina buida

--

No

Sí

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

--

Sí

--

Sí

Sí

Sí

Pàgina buida

--

Sí

No

--
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El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Seguridad Social - 
Tu Seguridad Social

Portal de 
Inmigración

Portal para la 
Ciudadanía 
Española en el 
Exterior

Observatorio 
Español del 
Racismo y la 
Xenofobia

Foro para la 
Integración Social 
de los Inmigrantes

Inspección de 
Trabajo y Seguridad 
Social

Ministerio de 
Energía, Turismo y 
Agenda Digital

Sede Electrónica 
del Ministerio de 
Energia, Turismo y 
Agenda Digital

ORGANISME

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Català residual

Català residual

Parcialment en català

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

--

--

--

--

Sí

No

No

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

--

--

--

--

Sí

Sí

Sí
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Centro Español de 
Metrología

Instituto para la 
Reestructuración 
de la Minería del 
Carbón y el 
Desarrollo 
Alternativo de las 
Comarcas Mineras

Turespaña

Oficina Española de 
Patentes y Marcas

Instituto para la 
Diversificación y 
Ahorro de la 
Energía

ENRESA

Red.es

ENISA

CERSA

CORES

Escuela de 
Organización 
Industrial (EOI)

Agencia Española 
de Protección de 
Datos

ORGANISME

Inexistent

Parcialment en català

Català residual

Parcialment en català

Català residual

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Inexistent

Parcialment en català

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

--

No

No

No

No

--

--

--

--

--

--

No

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

--

No

No

Sí

Sí

--

--

--

--

--

--

Sí
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El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 
Alimentación y 
Medio Ambiente

Agencia de 
Información y 
Control 
Alimentarios

Agencia Estatal de 
Meteorología

Confederación 
Hidrográfica del 
Ebro

Confederación 
Hidrográfica del 
Júcar

Confederación 
Hidrográfica del 
Segura

Fondo Español de 
Garantía Agraria

Ministerio de 
Economia, 
Industria y 
Competitividad

Comisión del 
Mercado de Valores

Comisión de los 
Mercados y la 
Competencia

ORGANISME

Català residual

Català residual

Català residual

Inexistent

Inexistent

Parcialment en català

Parcialment en català

Parcialment en català

Català residual

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

Sí

No

Sí

--

--

No

No

No

No

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

No

No

Sí

--

--

Sí

Sí

Sí

No

--

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS

41



Instituto de Crédito 
Oficial (ICO)

Instituto Nacional 
de Estadística (INE)

Consorcio de 
Compensación de 
Seguros

CESCE

ICEX

Centro para el 
Desarrollo 
Tecnológico 
Industrial

Instituto de Salud 
Carlos III

Centro Nacional de 
Investigaciones 
Oncológicas

Centro Nacional de 
Investigaciones 
Cardiovasculares

Fundación Centro 
de Investigación 
Enfermedades 
Neurológicas

ORGANISME

Català residual

Inexistent

Parcialment en català

Inexistent

Inexistent

Català residual

Català residual

Inexistent

Inexistent

Inexistent

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

No

--

No

--

--

No

No

--

--

--

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

Sí

--

No

--

--

No

Sí

--

--

--

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS
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El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas

Centro de 
Investigaciones 
Energéticas, 
Medioambientales 
y Tecnológicas

Instituto Nacional 
de Investigación y 
Tecnología Agraria 
y Alimentaria

Instituto Nacional 
de Oceanografía

Instituto Geológico 
y Minero de España

FROB - Autoridad 
de Resolución 
Ejecutiva

Instituto de 
Contabilidad y 
Auditoría de 
Cuentas

Ventanilla Única

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Para una sociedad 
libre de violencia de 
género

ORGANISME

Català residual

Inexistent

Inexistent

Català residual

Inexistent

Català residual

Parcialment en català

Parcialment en català

Català residual

Català residual

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

No

--

--

No

--

Sí

No

No

Sí

Sí

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

Sí

--

--

Sí

--

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS
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Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad 
de Oportunidades

Espacio Mayores

Instituto de 
Mayores y Servicios 
Sociales

Consejo de la 
Juventud

Instituto de la 
Juventud

Plan Nacional 
Sobre Drogas

Real Patronato 
sobre Discapacidad

Oficina de Atención 
a la Discapacidad

ORGANISME

Català residual

Inexistent

Català residual

Inexistent

Català residual

Català residual

Inexistent

Català residual

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

No

--

No

--

No

No

--

Sí

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

Sí

--

Sí

--

Sí

No

--

Sí

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS
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El català, ignorat a les pàgines web oficials de l’Estat espanyol

Sistema para la 
Autonomía y 
Atención a la 
Dependencia

Agencia Española 
de Medicamentos y 
Productos 
Sanitarios

Agencia Española 
de Consumo, 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición

Organización 
Nacional de 
Transplantes

Instituto Nacional 
de Gestión 
Sanitaria

ORGANISME

Català residual

Català residual

Català residual

Inexistent

Català residual

PRESÈNCIA 
DEL CATALÀ

No

Sí

Sí

--

No

SECESSIONISME 
LINGÜÍSTIC?

Sí

No

Sí

--

Sí

FALTES 
D’ORTOGRAFIA 

I OBLITS
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