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1 Introducció 

 

A la Plataforma per la Llengua oferim un servei d’atenció de 
queixes i assessorament a consumidors sobre aspectes i 
usos lingüístics de les empreses i institucions que operen 
en el domini lingüístic del català. L’entitat du a terme de 
forma permanent la gestió de les reclamacions i, si és 
pertinent, posteriorment les deriva a les administracions 
que tenen potestat per resoldre-les.  

En els darrers anys, l’ONG del català ha dut a terme un 
conjunt d’estudis i informes entre els quals un informe 
resum anual sobre queixes lingüístiques. 

Les queixes recollides són aquelles manifestacions que fan 
els usuaris i consumidors sobre un servei o producte 
adquirit o contractat en establiments, empreses i estaments 
públics o privats. El servei d’atenció de la Plataforma per la 
Llengua està obert també a resoldre dubtes i atendre 
consultes que puguin tenir els usuaris i consumidors quant 
a legislació o bones pràctiques a l’empresa o a 
l’administració. Els casos de consultes i les actuacions que 
se’n deriven, però, no apareixen reflectits en aquest 
informe. 

Aquest resum anual de queixes lingüístiques és un petit 
informe que vol reflectir públicament les disconformitats 
que els consumidors i ciutadans perceben respecte de l’ús 
de la llengua catalana per part d’empreses i 
administracions en el qual sovint detecten dèficits i 
incompliments legals. Amb el recull es pretén donar a 
conèixer els resultats a la ciutadania i als mitjans de 
comunicació. 

Tot seguit us presentem l’informe del 2015. 
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2 Pautes de treball 

 

Els ciutadans adrecen les queixes a la Plataforma per la 
Llengua per correu electrònic, per via telefònica, presencial o 
per carta postal. A més, l’organització té un web amb un 
formulari on el ciutadà pot trametre la queixa i explicar els 
detalls necessaris per tal que l’entitat pugui atendre’l el més 
bé possible. Aquest formulari permet una exposició dels fets 
i, també, demana a la persona que formula la queixa si 
necessita assessorament per part de la Plataforma per la 
Llengua o bé només vol deixar constància dels fets.  

Un cop rebuda la queixa, els mecanismes per a la resolució i 
seguiment de les denúncies poden seguir diverses vies: 

a) A partir d’una queixa rebuda s’informa sobre les 
accions concretes que els usuaris poden emprendre. 
No hi ha un seguiment posterior. 

b) A partir de les denúncies rebudes, hi ha normalment 
una recomanació per tal que les persones a títol 
individual denunciïn el cas davant les autoritats 
competents o bé es facilita directament el tràmit. 
Normalment s’interpel·la l’empresa i, si és pertinent, 
la queixa o la denúncia es remet a l’Agència Catalana 
del Consum o a l’estament corresponent (Ministeri de 
l’Interior, Conselleria de Salut, Direcció General 
d’Universitats, Síndic de Greuges, delegacions del 
Govern espanyol...). També s’orienta sobre la resposta 
o actuació davant l’empresa pública o privada on 
recau la queixa. 

c) En alguns casos en què l’empresa objecte de la 
denúncia es considera d’interès prioritari, es fa una 
actuació directa amb seguiment mantingut per a la 
resolució de la denúncia o bé s’estableix una 
campanya des de la Plataforma per la Llengua. La tria 
depèn de la incidència social del cas i del fet que la 
queixa afecti àmbits en què la nostra organització ja 
faci campanyes. 

Altrament, la informació que aporten les queixes ajuda 
l’entitat a fixar prioritats, dissenyar campanyes i planificar 
quins són els sectors, empreses i administracions en els quals 
vol dur a terme les seves actuacions. 
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3 Tipus de queixes lingüístiques 

 

Durant el 2015 la Plataforma per la Llengua ha rebut un total 
de 426 queixes per motius lingüístics. Aquesta xifra 
suposa un augment del 26,8% respecte del 2014, any en 
què es van rebre 336 queixes. També és important destacar 
que l’apartat web del servei de queixes de l’entitat ha rebut 
4.310 visites, de les quals 3.460 han estat visites úniques. 
Aquestes xifres suposen un increment de 1.508 visites i 
1.134 navegadors únics respecte de l’any 2014. 

La majoria de queixes arriben per correu electrònic o 
formulari de contacte (58,2%), però també n’arriben per via 
telefònica (26,8%), presencial (13,8%) o per correu ordinari 
(1,2%). 

Les queixes ateses per la Plataforma per la Llengua poden 
classificar-se en dos grans blocs: d’una banda les queixes 
dirigides a empreses, en què la persona que formula la 
queixa és consumidora; i, d’altra banda, les queixes 
dirigides a l’administració, en què la persona que la 
formula ho fa en qualitat de ciutadana que es relaciona amb 
les institucions.  

 (Taula 1) 
Queixes a empreses i administracions 

 

 

Tipus de 
queixes 

Queixes 
2015 

% 
2015 

Queixes 
2014 

% 
2014 

Diferència 
2015-2014 

Empreses i 
institucions 
privades 

306 71,80% 281 84,60% +26, +8,9%  

Administracions 
públiques 

120 28,20% 55 16,40% +65, +118% 

TOTAL 426 100% 336 100% +90, +26,8% 

Com podem veure a la taula 1, s’han registrat 306 queixes a 
empreses i institucions privades, una xifra que suposa un 
8,9% més que les rebudes l’any anterior. L’increment més 
notori, però, es produeix en les queixes envers les 
administracions públiques, que han passat de 55 l’any 
2014 a 120 l’any 2015. 
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És important destacar que aquest 2015 ha estat l’any amb 
més queixes a administracions públiques des que la 
Plataforma per la Llengua presenta aquests informes, de fet, 
és una tendència que es presenta a l’alça des que vam iniciar 
aquests recomptes. Al gràfic 1 pot observar-se l’evolució de 
les queixes a administracions públiques en els darrers cinc 
anys tant en termes absoluts, com en termes relatius al total 
de queixes. 

 (Gràfic 1) 
Queixes lingüístiques a administracions (2011-2015) 

 

 

 
 
Al gràfic 2 s’hi pot observar la distribució de les queixes 
segons el mes en què han arribat. S’hi detecta una petita 
davallada en alguns mesos de l’estiu que ja s’havia observat 
en anys anteriors. 

(Gràfic 2) 
Distribució de queixes per mesos 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Queixes sobre
l'administració

61 50 76 55 120

Percentatge del
total de queixes

5,5% 10,0% 19,2% 16,4% 28,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

26 

15 

35 36 

47 

34 

51 

25 25 

39 

61 

32 

0

10

20

30

40

50

60

70



 
Informe de queixes lingüístiques 2015 

 6 

4 Resum anual de queixes lingüístiques 

 

4.1 Total de queixes per motiu 

El motiu és allò que origina la queixa lingüística. Convé 
destacar que en la majoria dels casos, la queixa s’origina per 
l’absència d’ús de la llengua catalana en algun àmbit. En 
algun dels casos, però, la queixa pot fer referència a la 
qualitat de l’ús oral o escrit de la llengua catalana. A fi de 
proporcionar una classificació òptima, en la gestió de les 
queixes hem tingut en compte els aspectes següents: 

Retolació comercial i senyalització: absència del 
català o deficiències d’ús als rètols dels establiments 
comercials. Això inclou les invitacions a comprar fixes o 
impreses com ara les cartes dels restaurants. 

Atenció oral o escrita: negativa a atendre de forma 
escrita o oral un consumidor per haver emprat el català, 
subordinació del català en la tria de llengua d’atenció 
per defecte, o bé mala qualitat del català emprat. 

Etiquetatge i institucions de productes i serveis: 
absència del català o deficiències d’ús a l’embolcall i a 
l’etiqueta del producte i instruccions. 

Webs i serveis en línia: absència del català o 
deficiències d’ús als webs i en altres serveis en línia. 

Cinema i televisió: absència del català o deficiències en 
la presència del català als cinemes i programes de 
televisió. 

Discriminacions explícites i hostilitats: de manera 
exclusiva o complementària amb altres queixes, s’ha 
inclòs aquest element en la classificació d’aquelles 
queixes en què es percebi una discriminació 
intencionada o una actitud hostil amb l’ús de la llengua 
catalana.  

Llengua del producte: absència del català o 
deficiències d’ús en productes o serveis que es 
programen en una o diverses llengües, com ara les 
classes, els telèfons mòbils o els navegadors per a 
vehicles.  
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Publicitat: absència del català en comunicacions orals i 
escrites destinades a promocionar productes entre els 
consumidors potencials. 

Contractes, tiquets, factures: deficiències del català en 
aquests documents que, a Catalunya, és il·legal no oferir, 
com a mínim, en català. 

Altres: el motiu d’aquestes queixes, tot i ser lingüístic, 
no es correspon a cap dels anteriors. Aquí s’inclouen 
motius com ara tractaments lingüístics en la megafonia 
o altres formats de relació amb el consumidor. 

Una queixa a una empresa o estament pot tenir més d’un 
motiu. Per exemple, una queixa feta per una persona a una 
mateixa empresa pot ser per dèficits en l’ús de l’etiquetatge i 
per publicitat a la via pública d’un mateix producte. El 
nombre total de motius (489), per tant, és superior al total de 
queixes rebudes (426). A la taula 1 s’hi mostra el nombre de 
queixes que ha tingut cadascun dels motius. Atès que en les 
taules i gràfics d’aquest informe els percentatges es calculen 
sobre el total de queixes, quan es parli de motius, la suma 
total dels percentatges no serà coincident amb el 100%.  

 
(Taula 2) 

Queixes lingüístiques segons el motiu 
 

 

Tipus de queixes 
Nombre de queixes 

rebudes 
Percentatge 

Retolació comercial i 
senyalització 

30 7,0% 

Atenció oral o escrita 143 33,6% 

Etiquetatge i instruccions de 
productes i serveis 

23 5,4% 

Webs i serveis en línia 59 13,8% 

Cinema i televisió 23 5,4% 

Discriminacions explícites i 
hostilitats 

62 14,6% 

Llengua del producte 35 8,2% 

Publicitat 56 13,1% 

Contractes, tiquets, factures 11 2,6% 

Altres 47 11,0% 

Total 426 queixes, 489 reclamacions  

Com ha passat en tots els informes anteriors, les deficiències 
en l’atenció oral o escrita (33,6%) són el motiu més 
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freqüent de queixa lingüística. En el gràfic 3, es pot observar 
com l’any 2015 aquest predomini ha estat més accentuat.  

Cal destacar que, per primer cop, les queixes que denuncien 
una discriminació amb hostilitat o intencionalitat se 
situen en segon lloc amb un 14,6%. Aquest fet està vinculat 
amb el creixement de les queixes a les administracions, atès 
que aquestes queixes són molt més freqüents en les 
administracions (39 de 120) que en les empreses (23 de 
306).  

Cal destacar també la caiguda de les queixes per deficiències 
en la publicitat (4t motiu) i les originades per usos en la 
retolació comercial (6è motiu) que van ser el segon i tercer 
motiu, respectivament el 2014. En canvi, les queixes per 
deficiències al web han augmentat en termes absoluts (11 
més que el 2014).  

 (Gràfic 3) 
Percentatge de queixes segons el motiu 

 

 

 

Finalment, és important destacar que augmenten els motius 
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4.2 Total de queixes per sector econòmic 

Les queixes rebudes s’han classificat per sector econòmic de 
les empreses o institucions en què els consumidors han 
detectat un motiu de greuge lingüístic. La classificació és la 
següent: 

- Empreses productores: alimentació, indústria 
farmacèutica, indústries transformadores, etc. 

- Comerç detallista: botigues i petits establiments.  
- Hostaleria i restauració: restaurants, bars i hotels. 
- Institucions privades: associacions, fundacions, clubs 

esportius, etc. 
- Telefonia i informàtica: fabricants de dispositius i 

components i companyies operadores. 
- Negocis a Internet: empreses que basen el seu negoci 

en l’activitat a Internet (venda, intermediació, 
publicitat...). 

- Vehicles i complements: inclosos tallers i automòbils. 
- Empreses de serveis: gas, llum, aigua, assegurances, 

etc. (excepte telefonia). 
- Grans superfícies i franquícies: supermercats, centres 

comercials, comerç al detall no especialitzat, etc. 
- Transport de persones: línies aèries i agències 

privades de transports. 
- Altres.  
- Administracions: institucions i organismes públics. 

(Taula 3) 
Queixes lingüístiques per sector 

 

 

Sector productiu 
Nombre de 

queixes rebudes 
Percentatge 

Empreses productores 35 8,2% 

Comerç detallista 15 3,5% 

Hostaleria i restauració 24 5,6% 

Institucions privades 32 7,5% 

Telefonia i informàtica 35 8,2% 

Negocis a Internet 38 8,9% 

Vehicles i components 4 0,9% 

Empreses de serveis 55 12,9% 

Grans superfícies i franquícies 30 7,0% 

Transport de persones 6 1,4% 

Altres 32 7,5% 

Total (empreses i institucions 
privades) 

336 71,8% 

Administracions  120 28,2% 

Total de queixes 426 100% 
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A la taula 3 i al gràfic 4 es poden observar les queixes 
classificades per sectors. Hem de destacar una novetat 
respecte d’informes anteriors: les administracions es 
computen de manera diferenciada. Cal dir que, a diferència 
d’altres anys, les administracions han estat el sector que ha 
obtingut més queixes i han doblat en nombre de queixes 
qualsevol dels altres sectors. El motiu de la separació és la 
diferència quantitativa i també la mateixa lògica de la queixa, 
atès que la persona que la formula és més una administrada 
que no una consumidora. 

          (Gràfic 4) 
Queixes lingüístiques d’empreses segons el sector econòmic 

 

 

En l’anàlisi per sectors les queixes a empreses i institucions 
privades hi trobem, un any més, que el sector predominant és 
el de les empreses de serveis (12,9%) seguit del sector dels 
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Pel que fa a aquests quatre primers llocs, la classificació 
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els negocis a Internet, detectat per primer cop en l’informe 
del 2014. 
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En el gràfic 5 hi podem observar la distribució de les queixes 
a les administracions públiques, classificades per titularitat 
de l’administració. És important que reiterem que les 
administracions són el sector amb més queixes tot i tenir una 
normativa molt més acurada i estricta de respecte dels drets 
lingüístics que les empreses privades. 

(Gràfic 5) 
Queixes lingüístiques de les administracions i organismes públics 

 

 

 

La principal novetat d’aquest informe és el predomini de 
l’Administració autonòmica catalana entre les queixes a 
les administracions públiques que s’han triplicat respecte de 
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Entre les 49 queixes a l’Administració catalana, hi podem 
destacar les 15 del Departament de Salut, les 10 a TV3 (la 
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central, hi destaquen el Ministeri de l’Interior (15 queixes, 
13 de les quals dels cossos policials), l’Administració de 
justícia (9) o l’Agència Tributària (4). 

De la resta d’administracions, podem destacar les 23 queixes 
a l’Administració local on destaca, com en l’any anterior, 
l’Ajuntament de Barcelona (8 queixes). 
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4.3 Anàlisi de motius per sectors  

Al gràfic 5, hi podem observar quins són els motius més 
freqüents de queixa classificats per sectors. 

(Gràfic 5) 
Motiu de les queixes lingüístiques, per sectors econòmics 
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dels motius de queixa), les empreses de telefonia i 
informàtica (47,6%), les empreses de serveis (42,6%) i les 
grans superfícies (38,2%). A més, també és el motiu més 
freqüent de queixa en les administracions públiques 
(32,4%). 

Les deficiències en la retolació comercial i senyalització, 
en canvi, són el motiu més freqüent entre les queixes del 
sector de l’hostaleria i la restauració. Un 31% de les 
persones que s’han queixat dels bars, restaurants i hotels ho 
han fet per aquest motiu. Aquest lideratge pot explicar-se pel 
malestar amb la falta de català en les cartes d’alguns 
restaurants (físiques o impreses a les parets). 

En canvi, les queixes per motiu de deficiències en 
l’etiquetatge o les instruccions de productes i serveis, han 
estat el motiu de queixa més freqüent a les empreses 
productores (54,3%). Convé destacar que és l’únic sector en 
què les queixes per etiquetatge són les més freqüents. Aquest 
fet es pot entendre perquè l’etiquetatge és la forma de relació 
més directa entre qui produeix i qui consumeix. 

Finalment, és important destacar que a les empreses que 
basen la seva activitat en Internet la majoria de les queixes 
(71,8%) s’originen per deficiències en el català als serveis 
web. 

4.4 Queixes per incompliments legals  

Quan una persona decideix interposar una queixa, ho fa 
moguda per un malestar amb allò que percep com una mala 
pràctica en una empresa o administració. Molt sovint, a més, 
aquestes males pràctiques suposen una vulneració dels 
drets lingüístics dels parlants reconeguts en la legislació 
que afecta els diferents territoris de parla catalana. 

Des de la Plataforma per la Llengua hem fet una anàlisi 
jurídica de les situacions denunciades estudiant si, en cada 
cas s’hi produïa o no una vulneració de la legislació. Aquesta 
anàlisi ens permet veure en quins sectors són més freqüents 
aquest tipus de vulneracions. Cal dir, però, que el fet que una 
mala pràctica sigui il·legal varia segons com n’és de 
garantista la llei en cada territori o en cada àmbit. També cal 
destacar que en algunes de les queixes no s’ha pogut 
discernir si hi havia o no incompliment per falta d’informació 
suficient sobre la pràctica denunciada.  
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(Taula 4) 
Sectors econòmics amb més queixes  

 

 

Sector 
Incompliment legal? 

Sí No Dubtoses 

Empreses productores 51,4% 42,9% 5,7% 

Comerç detallista 40,0% 46,7% 13,3% 

Hostaleria i restauració 54,2% 41,7% 4,2% 

Institucions i organismes privats 12,5% 78,1% 9,4% 

Telefonia i informàtica 48,6% 42,9% 8,6% 

Vehicles i components 50,0% 50,0% 0,0% 

Empreses de servei 38,2% 56,4% 5,5% 

Grans superfícies i franquícies 20,0% 76,7% 3,3% 

Empreses de transport 33,3% 66,7% 0,0% 

Activitats basades en Internet 7,9% 92,1% 0,0% 

Altres 21,9% 75,0% 3,1% 

Total empreses i inst. privades 32,4% 62,4% 4,2% 

Administracions 49,2% 45,0% 5,8% 

Total general 37,1% 57,5% 5,4% 

A la taula 4, pot observar-se com les queixes que han 
denunciat males pràctiques que constitueixen una infracció 
dels drets lingüístics han estat un 37,1% del total de queixes 
mentre que les males pràctiques que no han vulnerat 
explícitament els drets reconeguts en la legislació han estat 
un 57,5% del total. Aquestes xifres, però, varien força segons 
el sector atès que en molts sectors les queixes per 
incompliment són majoria. 

Així doncs, podem veure com les queixes que denuncien 
males pràctiques que a més són il·legals són majoritàries a 
les empreses productores (51,4%), l’hostaleria i 
restauració (54,2%) i les empreses de telefonia i 
informàtica (48,6%, superior al 42,9% de queixes sobre 
pràctiques emparades per la legalitat). És important 
relacionar que el sector dels productors i el de la restauració 
destacaven per les queixes en etiquetatge i en retolació 
comercial, aspectes de relació amb el consumidor que 
compten amb una forta regulació de drets a Catalunya. 

Els incompliments de la llei també predominen a les queixes 
sobre les administracions públiques amb un 49,2%, 
proporció superior al 45% de queixes sobre pràctiques 
emparades per la legalitat. Cal destacar que les queixes per 
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pràctiques il·legals són més freqüents en l’Administració de 
l’Estat (57,1%) que en l’Administració autonòmica catalana 
(50%) o la local (34,8%). 

De manera oposada a aquests darrers exemples, els negocis 
a Internet (7,9%) les institucions i organismes privats 
(12,5%), i les grans superfícies i franquícies (20%) són els 
sectors en què les il·legalitats denunciades són menys 
freqüents. És especialment destacable el cas d’Internet, espai 
on els drets dels consumidors estan menys garantits i les 
bones o males pràctiques de les empreses depenen de la seva 
voluntat de comprometre’s amb responsabilitat social 
amb els drets dels consumidors, atès que la legislació no ha 
arribat a protegir-los encara de la mateixa manera que en el 
consum en altres sectors. 

4.5 Empreses amb més nombre de queixes  

Del total d’empreses o institucions de què les persones s’han 
queixat més a la Plataforma per la Llengua, volem extreure’n 
algunes dades que revelen quines són les que han rebut més 
queixes al llarg de l’any. 

(Taula 5) 
Empreses amb més queixes  

 

 

Empresa o institució 
Nombre de 

queixes 

TripAdvisor 17 

Departament de Salut 15 

Ministeri de l’Interior 15 

Movistar 13 

CCMA (TV3) 10 

Administració de justícia 9 

CaixaBank 9 

Ajuntament de Barcelona 8 

Departament d’Ensenyament 
(Catalunya) 

8 

FC Barcelona 6 

Vodafone 6 

A la taula 5 es poden observar les empreses i organismes de 
qui la Plataforma per la Llengua ha rebut més queixes. Com 
s’observa al llarg de l’informe, torna a destacar-hi la 
presència d’administracions públiques entre els organismes 
que han rebut més queixes. 
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Per segon any consecutiu, TripAdvisor és líder en queixes 
per motius lingüístics. Com en anys anteriors, totes les 
queixes (17 en total) són pel fet de no poder publicar 
comentaris en català al portal. En aquest sentit, la Plataforma 
per la Llengua i el WICCAC van enviar, l’abril del 2015, una 
carta al president de TripAdvisor for Business, Marc Charron, 
per demanar-li la incorporació de la llengua catalana al web i 
la fi del veto als comentaris escrits en català. 

Les empreses que ocupen el segon i tercer lloc en nombre de 
queixes són Movistar (13) i CaixaBank (9) i també són 
habituals en les classificacions d’informes anteriors. 

Si centrem l’anàlisi en les queixes a les administracions, més 
enllà de l’enumeració que hem exposat més amunt, és 
important centrar-se en la problemàtica existent en les dues 
administracions que acumulen més queixes (15 cadascuna): 
el Departament de Salut i el Ministeri de l’Interior. 

Pel que fa a l’àmbit de la sanitat pública catalana, les queixes 
que ens han fet arribar són diverses: deficiències en l’atenció 
oral per defecte, en la megafonia, documents amb 
instruccions per als pacients que només estan disponibles en 
castellà «per estalviar espai» o, en els casos més greus, 
pacients que han estat vexats per parlar en català. Arran de 
diverses queixes rebudes, la Plataforma per la Llengua va 
notificar les discriminacions a l’aleshores conseller de Salut, 
Boi Ruiz. 

L’Administració estatal que ha originat més queixes és el 
Ministeri de l’Interior. De les quinze queixes, tretze les 
originen les actuacions de les forces de seguretat de 
l’Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil) i dues, la Direcció 
General de Trànsit. 

L’ONG del català recull les discriminacions lingüístiques més 
greus que es produeixen a les administracions espanyoles. Es 
tracta dels casos en què l’administració vexa els parlants de 
català o els nega l’atenció per fer servir la seva llengua. En el 
darrer informe de discriminacions lingüístiques, anomenat 
«Si me hablas en catalán se suspende el jucicio», la 
Plataforma per la Llengua va exposar 87 casos de 
discriminació entre el 2007 i el 2015 dels quals 47 eren casos 
en què l’administració que discriminava era la Policia 
Nacional o la Guàrdia Civil. 

De fet, alguns dels casos greus de discriminacions 
lingüístiques s’han detectat a partir de denúncies a la 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2833/la-plataforma-per-la-llengua-i-wiccac-recorden-a-tripadvisor-el-greuge-que-pateixen-els-catalans-pel-veto-en-les-opinions-comentaris-i-valoracions-i-li-demanen-la-incorporacio-del-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2833/la-plataforma-per-la-llengua-i-wiccac-recorden-a-tripadvisor-el-greuge-que-pateixen-els-catalans-pel-veto-en-les-opinions-comentaris-i-valoracions-i-li-demanen-la-incorporacio-del-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2921/la-plataforma-per-la-llengua-notifica-al-conseller-boi-ruiz-les-discriminacions-linguistiques-als-cap
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2921/la-plataforma-per-la-llengua-notifica-al-conseller-boi-ruiz-les-discriminacions-linguistiques-als-cap
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/170/%C2%ABsi-me-hablas-en-catalan-se-suspende-el-juicio%C2%BB-els-drets-linguistics-en-via-morta
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Plataforma per la Llengua. És el cas de l’advocada vexada al 
CIE de la Zona Franca. També cal destacar el cas del 
coordinador de Joves de Compromís retingut a València, que 
va originar la indignació en altres persones i va fer que sis 
persones diferents posessin una queixa a l’ONG del català per 
l’actuació de la Guàrdia Civil. 

4.6 Alguns exemples de queixes 

En aquest apartat presentem exemples representatius de la 
varietat de casos rebuts i gestionats per la Plataforma per la 
Llengua al llarg del 2015. 

Casos registrats en empreses: 

 Vodafone: un usuari de la xarxa social Twitter va 
comprovar com el compte de Vodafone España en 
aquesta xarxa respon en castellà quan se li escriu en 
català. L’empresa defensa que ho fa «perquè tothom 
entengui les respostes». Quan se li escriu en anglès, 
però, respon en anglès. 

 Endesa: una de les queixes ens va relatar que, en un 
cas de cobraments no desitjats, la distribuïdora 
d’energia va demanar que es fessin les reclamacions 
en castellà «si volia que l’entenguessin». 

 Ocine: un dels greuges ens explicava que una sessió 
anunciada en català als cinemes que l’empresa té a 
Blanes es va canviar al castellà sense cap avís previ. 

 CaixaBank: es denuncia que arran del procés de fusió 
entre l’entitat financera “la Caixa” i altres entitats de 
fora de Catalunya, els plans de formació d’aquesta 
empresa han passat a ser de manera majoritària en 
castellà, de manera que el personal no pot accedir als 
cursos en català. També hem rebut queixes de 
consumidors sobre la preferència del castellà en 
l’ordre en què se t’adreça el contestador automàtic en 
els serveis d’atenció telefònica o també perquè 
l’operativa dels caixers automàtics fa que 
contínuament l’opció idiomàtica canviï al castellà. 

 Agència de viatges del RACC: el club automobilístic 
més gran de Catalunya ofereix en català la majoria 
dels seus serveis. Fa un temps, tenia un web de 
l’agència de viatges del RACC en català però de cop 
aquest servei es va aturar i va ser substituït per un 
servei web monolingüe en castellà fet que va causar 
malestar en alguns clients que van presentar queixes 
davant l’ONG del català. El juliol passat, la Plataforma 
per la Llengua i el WICCAC van demanar per carta al 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2789/una-advocada-es-vexada-en-un-centre-dinternament-destrangers-per-la-policia-espanyola-per-parlar-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2789/una-advocada-es-vexada-en-un-centre-dinternament-destrangers-per-la-policia-espanyola-per-parlar-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2899/la-plataforma-per-la-llengua-i-wiccac-demanen-al-racc-que-ofereixi-el-seu-servei-dagencia-de-viatges-per-internet-en-catala
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RACC la incorporació d’una versió en català del web 
de l’agència de viatges. En la data en què es presenta 
aquest informe, el servei continua sense oferir-se en 
català. El club automobilístic va afirmar que 
l’incorporaria en disposar d’una partida 
pressupostària que ho permetés. 

 Etiquetatge d’aigües: d’entre els productes 
alimentaris, l’aigua és un dels productes amb més 
presència d’etiquetatge en català. Actualment, aigües 
com Aigua del Montseny, Les Creus, Viladrau, Font 
d’Or, Aigua de Ribes, Font del Regàs, Sant Aniol, 
Veri o Aigua Eixerida etiqueten en català de manera 
exclusiva o compartida amb altres llengües. Tot i 
aquesta situació, hem rebut algunes queixes per 
manca d’etiquetatge en català, com ara Font Vella, 
l’aigua de Caldes de Boí, l’aigua de Santes Creus, 
l’aigua de Font Agudes o la mateixa aigua de 
Viladrau en les ampolles per a restaurants.  

 Discriminacions en l’àmbit laboral: a més de la 
discriminació de CaixaBank, hem rebut altres queixes 
de treballadors que denuncien dèficits a les empreses 
on treballen. Hem rebut denúncies a empreses que no 
permeten als treballadors catalanoparlants parlar en 
català entre ells, que obliguen a presentar documents 
oficials en castellà i impedeixen fer-ho en català per 
accedir a processos interns de promoció o que neguen 
als treballadors disposar dels documents contractuals 
en català. 

Casos registrats en administracions públiques: 

 Departament de Salut: com s’ha dit abans, el 
Departament de Salut és l’administració de la qual 
hem rebut més queixes. Algunes queixes han 
denunciat males pràctiques en la primera atenció, és a 
dir, en la llengua en què es dirigeixen els treballadors 
del departament abans d’haver sentit parlar el 
pacient. També hem rebut queixes que assenyalaven 
que alguns centres sanitaris tenien alguns documents 
d’indicacions genèriques a pacients només en castellà. 
Finalment, també s’han rebut diverses denúncies de 
personal que es negava a atendre pacients si no 
renunciaven a parlar en català com el cas del CAP de 
Torelló que ja va denunciar l’ONG del català el juliol 
passat. 

 Departament d’Ensenyament: hem rebut diverses 
queixes de membres de la comunitat educativa. En un 
dels casos se’ns denunciava la tendència a substituir el 
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català per l’anglès en les assignatures de ciències d’un 
institut, fet que es considerava perillós per a la 
formació d’un lèxic científic en català. En un altre cas, 
es denunciava que el claustre de professors utilitzava 
permanentment el castellà en contextos informals tot 
reforçant la dualitat escola/català i oci/castellà.  

 CEIP Lluís Vives de Puçol (País Valencià): aquest 
centre oferia per al curs 2015-2016 a primària una 
línia en català i una en castellà. Hem rebut una queixa 
que relatava que havien forçat diversos alumnes 
matriculats en català a escolaritzar-se en castellà per 
omplir el grup de castellà que només tenia cinc 
matriculats. 

 Universitat Oberta de Catalunya: arran d’una queixa 
vam preguntar a la UOC si el blog dels estudis de 
Ciència Política ubicat a <http://edcp.blogs.uoc.edu> es 
mantindria en una versió monolingüe en castellà. Ens 
van respondre que anirien introduint el català i 
l’anglès. Deu mesos després, s’ha publicat alguna 
entrada en anglès però no en català i la llengua 
vehicular del blog és encara únicament el castellà. 

 Inspecció de Treball: se’ns han queixat que en una 
reunió emmarcada en un conflicte laboral, la 
inspectora de treball a Catalunya va exigir a les parts 
que parlessin en castellà i no en català. 

 Institut Nacional d’Estadística: una queixa ens 
indicava que l’INE obligava alguns ciutadans (sovint 
treballadors autònoms i empresaris) a emplenar 
determinades enquestes sense oferir-los, des de fa 
temps, el formulari en català. 

 Negatives a atendre qui parla en català a 
l’Administració central espanyola: ens n’han 
denunciat casos al Fons de Garantia Salarial, la 
Policia Nacional i la Marina Mercant. 

4.7 Èxits aconseguits arran de la gestió de queixes 

La tasca que desenvolupa la Plataforma per la Llengua 
d’assessorament, conscienciació i difusió en l’atenció a les 
queixes ha permès, juntament amb l’acció dels consumidors 
o administrats, que es modifiquin alguns comportaments i 
polítiques lingüístiques d’empreses i administracions. A 
continuació, us oferim alguns exemples d’èxits obtinguts 
l’any 2015.  

 ADMINISTRADORS DE FINQUES: cada any rebem 
diverses queixes de membres de comunitats de veïns 
que es queixen que l’administrador de les finques no 

http://edcp.blogs.uoc.edu/
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utilitza el català en les notificacions, les actes... Aquest 
2015 una ciutadana de Barcelona ha aconseguit, 
mitjançant el suport de la Plataforma per la Llengua i 
la intermediació de l’Agència Catalana del Consum que 
l’administrador de la finca faci les notificacions als 
veïns també en català. 

 FUTBOL CLUB BARCELONA I MOVISTAR: en un any 
en què hem rebut diverses queixes per la disminució 
del català a les retransmissions televisives 
d’esdeveniments esportius (com ara les de bàsquet o 
les del FC Barcelona de futbol), vam demanar al FC 
Barcelona que tot i haver venut els drets televisius a 
una empresa diferent (va canviar de Mediapro a 
Movistar), garantís la presència del català a les 
retransmissions. A petició del Barça, Movistar Plus va 
comprometre’s a incloure el català com a llengua de 
les retransmissions, tot i que ho va fer en tercera 
opció, després de dues opcions en castellà. 

 ULABOX: el nou supermercat virtual, l’antisúper, va 
néixer amb una innovadora botiga virtual gestionada 
des de Barcelona però no estava disponible en català. 
Ràpidament va atendre les peticions dels consumidors 
i va incorporar el català com a llengua de navegació al 
seu web ubicat a <https://www.ulabox.cat>. 

 TIGER: la popular empresa de regals va aterrar als 
territoris de parla catalana amb molt pocs serveis en 
la llengua pròpia d’aquests territoris i de molts dels 
consumidors que hi viuen. Gràcies a les peticions dels 
consumidors i les entitats, a poc a poc l’empresa va 
connectar amb la gent i la seva llengua. Si l’any 2014 
ens felicitàvem per la publicació d’un catàleg en català, 
aquest 2015 tenim un compromís de l’empresa per 
incloure el català en la propera renovació de 
continguts del web de l’empresa, un portal multilingüe 
que té versions en llengües minoritàries com 
l’islandès (300.000 parlants o el feroès 80.000 
parlants). El compromís arriba després que la 
Plataforma per la Llengua i el Wiccac demanéssim per 
escrit la incorporació del català al web de Tiger Stores. 

 HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA: arran d’una 
queixa sobre la marginació del català en les locucions 
al contestador automàtic del servei de cites, l’hospital 
ha implementat una nova locució que inclou el català. 

 AVIS: després de rebre diverses queixes de 
consumidors, l’ONG del català va dur a terme un 
seguit d’accions per estudiar la situació del català al 
sector i normalitzar-lo. En el cas d’aquesta empresa, 
ha respost una de les cartes en la qual afirma que 

https://www.ulabox.com/ca/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3032/la-plataforma-per-la-llengua-i-wiccac-demanen-a-les-botigues-tiger-que-tractin-els-consumidors-catalans-com-ho-fan-amb-la-resta-de-consumidors-europeus
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3032/la-plataforma-per-la-llengua-i-wiccac-demanen-a-les-botigues-tiger-que-tractin-els-consumidors-catalans-com-ho-fan-amb-la-resta-de-consumidors-europeus
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2960/la-plataforma-per-la-llengua-constata-la-dificultat-de-llogar-cotxes-en-catala-a-laeroport-del-prat-i-per-internet
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treballa per incloure continguts en català al web per 
garantir que els drets lingüístics dels parlants de 
català siguin equivalents als que tenen en l’atenció 
presencial. 

 WOODYS BARCELONA: aquesta coneguda marca 
d’ulleres amb més de mil punts de venda repartits 
pels cinc continents disposa d’una nova versió del seu 
web en català arran de la petició d’una consumidora 
assessorada per la Plataforma per la Llengua. Podeu 
consultar-lo a <http://www.woodysbarcelona.com/ca>. 

A més d’aquests exemples a les empreses, les gestions de 
l’ONG del català davant algunes administracions públiques 
també han aconseguit millores o compromisos de millora en 
el servei a la ciutadania: 

 REFUGI ANTIAERI DE LA PLAÇA DEL DIAMANT DE 
BARCELONA: un turista que va visitar el refugi 
gracienc va queixar-se que li havien anul·lat una visita 
en català perquè altres turistes havien demanat que es 
fes en castellà. Arran de les gestions de la Plataforma 
per la Llengua amb l’Ajuntament de Barcelona, els 
gestors de les visites informaran prèviament de 
l’idioma de les visites i garantiran que el català hi sigui 
present. 

 WEB TURISME D’EIVISSA: arran d’una queixa 
detectada a Internet sobre la marginació del català al 
Facebook Ibiza Travel (pàgina de titularitat del 
Consell d’Eivissa), vam demanar al conseller de 
Cultura d’Eivissa, David Ribas, que s’utilitzés el català. 
El conseller es va comprometre a incloure la petició al 
proper plec de condicions, atès que el servei se 
subcontracta a una empresa privada. 

 TOPONÍMIA A LES CARRETERES: després de rebre 
queixes sobre la mala pràctica del Ministeri de Foment 
per no utilitzar els topònims en català en les 
carreteres amb destinació a la Franja i a la Catalunya 
Nord (tot incomplint el Decret 78/1991, de 8 d’abril, 
sobre l’ús de la toponímia), l’ONG del català va 
demanar a cinc ajuntaments limítrofs amb la Franja i 
la Catalunya Nord que actuessin per garantir la 
presència del topònim català al seu municipi. Els 
ajuntaments de Gandesa i Puigcerdà s’han compromès 
a demanar al Ministeri de Foment la incorporació de 
català. En el cas de Puigcerdà, a més, incorporaran 
nous rètols que senyalitzin la direcció cap a la ciutat 
de Perpinyà on consti el topònim en català.  

http://www.woodysbarcelona.com/ca/
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5 Cloenda i conclusions 

 

Després de la recollida i l’anàlisi de les queixes rebudes 
aquest 2015, estem en disposició de destacar algunes dades 
de l’informe: 

- Hem rebut un total de 426 queixes, 306 sobre 
empreses i institucions privades i 120 sobre 
administracions públiques. 

- El nombre de queixes a administracions públiques 
s’ha duplicat respecte del que es va registrar el 
2014. Aquest canvi tan gran és significatiu i denota 
un creixement del malestar ciutadà amb el tracte a 
les administracions.  

- El motiu de queixa més freqüent és el fet de 
presentar deficiències en l’atenció oral i escrita 
(33,6% del total) seguides de les que denuncien 
discriminacions explícites i hostilitats (14,6%) i 
de les que es queixen de males pràctiques en 
webs i serveis en línia (13,8%). Es confirma la 
tendència a l’alça de la queixa sobre serveis 
vinculats a les noves tecnologies. 

- Si només es tenen en compte les queixes 
d’empreses i institucions privades, el sector amb 
més queixes són les empreses de serveis (12,9%) 
seguides dels negocis a Internet (8,9%) i les 
empreses productores (8,2%) i les de telefonia i 
informàtica (8,2%). 

- Un 37,1% del total de queixes denunciaven 
pràctiques que, a més de ser nocives, són il·legals 
perquè vulneren els drets lingüístics. En alguns 
sectors, les queixes sobre pràctiques il·legals 
superen les que estan emparades per la llei, és el 
cas de les empreses productores, l’hostaleria i 
restauració i les empreses de telefonia i 
informàtica, a més de les administracions 
públiques. 

- L’empresa TripAdvisor repeteix com a líder en 
nombre de queixes tal com ja va passar l’any 
anterior. Aquest 2015 n’ha acumulat 17, que són 7 
més que les de l’any 2014. Després de 
TripAdvisor se situen dos ens públics amb 15 
queixes cadascun: un de titularitat autonòmica, el 
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Departament de Salut, i un de titularitat estatal, 
el Ministeri de l’Interior, especialment per les 
queixes que rep per l’actuació de les forces de 
seguretat de l’Estat. 

Cal tenir en compte que les dades que presenta aquest 
informe mostren una part de la realitat, la de les persones 
que confien en la Plataforma per la Llengua per mostrar la 
seva disconformitat amb diverses situacions patides pel fet 
de fer servir el català. Tot i això, l’observació de les dades 
permet identificar tendències, inferir en possibles causes i fer 
un recull de conclusions i recomanacions que pugui ser 
una eina útil tant en l’àmbit de la divulgació com de la 
comprensió de la problemàtica lingüística als territoris de 
parla catalana. 

- El portal web TripAdvisor provoca cada cop 
més malestar entre els consumidors de parla 
catalana. Tot i poder estar avesats a la marginació 
de la llengua catalana a la xarxa, el fet que el portal 
veti els comentaris en llengua catalana que 
publiquen de manera natural i espontània 
persones que visiten diversos restaurants del món 
causa molt de rebuig. A més, el lideratge d’aquesta 
empresa en el sector de la «crítica popular» a 
l’hostaleria no perilla ara mateix per manca de 
competidors de la mateixa mida i repercussió, de 
manera que és important que els consumidors i 
els empresaris de la restauració, així com les 
entitats, destinem alguns dels nostres esforços 
a intentar canviar aquesta situació. 

- Hem vist com les empreses fabricants de 
productes destaquen per les queixes per raó de les 
deficiències en l’etiquetatge. Aquestes 
deficiències mostren sovint productes en què la 
informació essencial per al consumidor no està 
disponible en català, fet que vulnera l’article 128-1 
de la Llei 22/2010 del Codi de consum de 
Catalunya. Cal vetllar perquè aquesta llei es 
compleixi, ja que la manca de compliment està 
afavorint un eixamplament de la desigualtat 
legal entre el castellà i el català atès que 
l’obligació d’etiquetar en castellà es manté intacta i 
es fa complir i, en canvi, no es fa el mateix amb el 
català. 

- Ha augmentat el nombre de queixes a 
administracions de titularitat autonòmica a 
Catalunya. Aquest fet mostra que la ciutadania 
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percep molts dèficits en una administració que 
sent que és la que més l’hauria de protegir. Tot i 
que és cert que l’exigència amb aquestes 
administracions és més alta, és important copsar 
aquest malestar per intervenir-hi. 

- Per primer cop en els cinc anys que fa que es 
redacten aquests informes, les queixes a l’atenció 
lingüística en la sanitat catalana han destacat 
tant pel nombre total com per la gravetat d’algun 
dels casos. Caldria revisar especialment els casos 
en què es denuncia que el dret d’informació en 
llengua catalana està sent conculcat i situat en 
desigualtat amb el castellà (impresos informatius, 
megafonia, documentació...) i també les actituds 
puntuals de discriminació per part del personal 
sanitari. Ens consta que, en algun dels casos, 
l’Administració catalana ha actuat, però és 
important reduir aquesta percepció de 
vulnerabilitat lingüística al sector. 

- El fet d’haver rebut diverses queixes en què 
l’Administració central de l’Estat denega 
l’atenció a ciutadans que s’expressen en català 
no només demostra un problema d’intolerància 
instal·lat en aquesta administració sinó que també 
posa en evidència un problema de poca 
capacitació lingüística del personal de les 
administracions de titularitat estatal. Aquest 
problema ja ha estat identificat pel Consell de 
Ministres del Consell d’Europa que, al gener del 
2016 va emetre tres recomanacions sobre millora 
del català a l’Administració central en la línia de 
garantir el compliment de la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries (CELROM) per 
part d’Espanya. Una de les recomanacions feia 
referència a millorar la capacitació dels 
treballadors públics. 

- Hem observat com el motiu de queixa en què hi ha 
menys incompliments legals són les deficiències 
lingüístiques en webs i serveis en línia. Aquest fet 
és a causa de la menor regulació dels drets 
lingüístics a Internet. La relació entre empreses i 
consumidors i entre administracions i ciutadans 
per mitjans telemàtics ha crescut molt en els 
darrers anys i pot seguir creixent, per tant, hauria 
de ser una prioritat dotar els parlants de català 
d’un marc normatiu que equipari els drets 
lingüístics a la xarxa amb els drets que té en les 
relacions de consum via presencial. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/SpainCMRec4_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/SpainCMRec4_en.pdf

