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1.Introducció, context històric i objectius 
 

 
La Constitució espanyola és l’única d’Europa que no reconeix una llengua pròpia de les 
dimensions del català com a llengua oficial d’estat al mateix nivell que qualsevol altra. Tot i 
aquesta anomalia, sí que a l’article 3.2 la reconeix com a llengua espanyola oficial en les 
comunitats autònomes corresponents d’acord amb llurs estatuts. També per l’article 3.3 «la 
riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà 
objecte d’especial respecte i protecció». Tot i els dèficits clars de reconeixement a la carta 
magna, sí que hi havia l’esperança que la voluntat política compensés el redactat 
constitucional per tal d’adaptar Espanya a la resta de democràcies occidentals. Un dels punts 
simbòlics i pràctics d’aquesta adaptació és el tractament que fan les empreses públiques i els 
màxims estaments de l’Estat en les relacions amb el ciutadà. En aquest aspecte, l’ús equitatiu 
del català respecte al castellà en les estructures comunes representatives de l’Estat seria una 
bona prova d’aquest tarannà polític pel qual els ciutadans espanyols es veuen igualment 
atesos i representats per l’Estat.  
 
L’any 2004, a instàncies d’ERC, el govern del PP, amb l’abstenció del PSOE- PSC, va rebutjar una 
proposició no de llei en què s'instava el govern espanyol a traduir els webs de tots els 
ministeris a totes les llengües oficials de l'Estat. Hi van votar a favor ERC, CiU i PNB.1 
Posteriorment, el 2005, en la legislatura socialista de Rodríguez Zapatero, es va aprovar la Guía 
para la edición y publicación de las páginas web de la Administración General del Estado. 
D’acord amb aquesta guia, el govern es veia obligat a fer tots els webs en català abans que 
acabés el 2005. La data límit era el 31 de desembre del 2005. Aquest era el compromís: 
 

«Los responsables de contenidos y responsables técnicos de los portales deben tener 
en cuenta que España es un país multilingüe y que los procesos de globalización nos 
exigen un esfuerzo para que el idioma no constituya una barrera a la accesibilidad de 
los contenidos informativos de las webs públicas de la AGE.» 
(…) 
«Como criterio general, todos los contenidos del portal serán accesibles en los idiomas 
oficiales de España: 
– Español. 
– Catalán. 
– Valenciano. 
– Euskera. 
– Gallego. 
El acceso a las versiones en idiomas podrá realizarse a través de un enlace asociado a 
la palabra “Bienvenido” en los diferentes idiomas (Bienvenido / Benvinguts / 
Benvindos / Ongi etorre / Welcome). Este enlace estará situado en la cabecera de la 
página de inicio o lanzadera. 
Criterio obligatorio: Todos los menús de navegación deben estar versionados en las 
lenguas cooficiales, realizándose todos los esfuerzos razonables para asegurarse de 

                                                           
1
 3/24, 20/10/2004, El Congrés rebutja traduir a totes les llengües oficials les webs dels ministeris 

https://www.chsegura.es/export/descargas/informaciongeneral/imageninstitucional/administracionelectronica/docsdescarga/guia_funciona.pdf
https://www.chsegura.es/export/descargas/informaciongeneral/imageninstitucional/administracionelectronica/docsdescarga/guia_funciona.pdf
http://www.324.cat/noticia/77300/comunicacio/El-Congres-rebutja-traduir-a-totes-les-llengues-oficials-les-webs-dels-ministeris
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que las versiones se publiquen y actualicen simultáneamente. Ámbito: Páginas en 
Internet de información y servicios de carácter general.; y de comunicación (No 
obligatorio para páginas en Intranet y para páginas de promoción) Plazo límite de 
cumplimiento: 31.12.2005» 

 
A la pràctica, no es va aplicar mai i, en els casos que es va crear l’opció, no era real, sinó 
interfícies de títols i poques informacions més. A més a més, s’havien implantat en alguns 
casos dues versions diferents per al català i el valencià, no pas un Benvinguts únic per a 
català/valencià, tal com preveia la guia. Malgrat això, el 2008, el govern espanyol va anunciar 
que s’havia arribat al 95% dels webs adaptats al català, basc i gallec2. Tanmateix, una simple 
comprovació ja constatava que això no era cert, ni com a opció al web ni com a informació real 
quan s’hi accedia.  
 
Posteriorment, el març del 2009, el govern espanyol reconeixia que no s’havia fet la feina, però 
assegurava que esmenaria la mala previsió i a finals del 2009 tots els webs ja serien en català, 
gallec i basc3 i va fixar un nou termini per al 31 de desembre del 2009. Tampoc no es va 
complir. De fet, un cop acabat el termini, la presència del català continuava sent testimonial. 
La Plataforma per la Llengua va analitzar el desembre del 20094 alguns webs significatius per si, 
com s’havia compromès el govern, tots els webs eren en català. L’organització, a més, 
comparava la política lingüística d’Espanya amb altres països plurilingües: Bèlgica, Finlàndia, 
Suïssa i Canadà. Més enllà de constatar que Espanya era l’únic país que afavoria d’una manera 
tan accentuada només una de les llengües, en aquest cas el castellà, un altre cop es constatava 
que pràcticament no s’havia fet res. L’opció català encara estava pendent d’afegir en molts 
webs i, quan hi era, remetia a la majoria dels continguts en castellà. La Casa Real tenia només 
el web en castellà i anglès. A La Moncloa (web general per al Govern espanyol) el català era 
testimonial. Hi havia l’opció, però no era real. El Congreso de los Diputados només el tenia en 
castellà i anglès. Tampoc no hi havia cap opció en català en els webs dels exèrcits per bé que es 
feia servir l’anglès i el francès. El Tribunal Constitucional tenia els webs només en castellà, 
anglès i francès. Tampoc no hi era el català en el web de turisme oficial ni a la Renfe, encara 
que l’opció en català hi era però remetia a un altre web amb molt poques informacions. El 
2010, el govern socialista, després de dos intents reiterats d’incompliments de terminis, va 
aprovar amb la mateixa intenció la Guía de sedes electrónicas que també incompliria.  
 
Els criteris actuals depenen de la Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital 
para la Administración General del Estado, per la qual es va aprovar la Guía de Comunicación 
Digital para la Administración General del Estado. Com analitzarem posteriorment, els 
objectius proposats han disminuït considerablement respecte a la guia del 2005. Per bé que 
aquell model no era comparable al de la resta d’estats plurilingües europeus amb llengües com 
el català, el del 2013 encara accentua més les diferències de tracte entre castellà i català. 
Mentre que el del 2005 preveia versions més completes dels webs en català, incloses les parts 
que s’actualitzaven, ara queden descartades. També permet una diferenciació visual entre 
català i valencià, més enllà de la presentació única per Benvinguts. En el punt 6 analitzarem 
aquesta normativa i el seu compliment. 
 
Davant de tot plegat, la intenció d’aquest informe és valorar si hi ha hagut canvis, si el català té 
ja opcions normalitzades als webs, si s’hi pot accedir en igualtat de condicions respecte al 

                                                           
2
 3/24 07/01/2008, Els webs ministerials, traduïts a les llengües cooficials només a mitges 

3
 Directe 11/93/2009, Salgado demana més temps per millorar la presència del català a les 

administracions 
4
 Plataforma per la Llengua, gener 2010, Presència de les llengües pròpies en webs oficials de països 

multilingües. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3528
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3528
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3528
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Guia_de_Comunicacion_Digital_para_la_Administracion_General_del_Estado.html#.U9jeKuN_uTk
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Guia_de_Comunicacion_Digital_para_la_Administracion_General_del_Estado.html#.U9jeKuN_uTk
http://www.324.cat/noticia/242475/politica/Els-webs-ministerials-traduits-a-les-llengues-cooficials-nomes-a-mitges
http://www.directe.cat/noticia/12936/salgado-demana-mes-temps-per-millorar-la-presencia-del-catala-a-les-administracions
http://www.directe.cat/noticia/12936/salgado-demana-mes-temps-per-millorar-la-presencia-del-catala-a-les-administracions
https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1582/comparativa_webs_entre_pa_sos__11-02-10__DEF.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1582/comparativa_webs_entre_pa_sos__11-02-10__DEF.pdf
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castellà, de manera que aquest darrer no hi sigui per defecte, i si encara, en general, existeix 
aquest tracte preeminent del castellà respecte al català. A més a més, es farà una valoració de 
la normativa i del seu compliment. 
 
Un dels altres objectius és també el tracte sobre la unitat de la llengua. Tant el català com el 
castellà tenen més d’una denominació de la llengua d’ús força estès. En el cas del català, 
valencià o català/valencià, la unitat de la llengua està avalada per la comunitat universitària i 
per diverses sentències judicials. La inclusió de dues versions en el web per al català 
constituiria una qüestió política en contra dels criteris científics, de responsabilitat social i de 
reconeixement de la llengua i, per descomptat, de la Carta Europea de les Llengües Regionals i 
Minoritàries, particularment de l’article 7è. D’altra banda, el castellà també té més d’una 
denominació àmpliament emprada. La Constitució espanyola considera el castellà com una de 
les llengües espanyoles; llengües entre les quals s’hi compta el català. Tanmateix la Unió 
Europea no reconeix com a oficial la llengua castellana, sinó l’espanyola, sense especificar de 
quina de les espanyoles es tracta. L’Instituto Cervantes també es defineix com a «institución 
pública creada por España en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y 
de las lenguas cooficiales y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.» 
Llengua espanyola és el terme més utilitzat per la RAE (Real Academia Española), que defineix 
el castellà com a «Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción 
respecto a otras lenguas habladas también como propias en España.»  
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2.Metodologia 
 

 
La darrera setmana de juliol del 2014 es van fer observacions en diversos webs d’empreses 
públiques i organismes del govern espanyol. Es va fer a partir del navegador Google Crome des 
d’un entorn de Windows. El criteri de selecció no té a veure amb el nombre de visites dels 
webs, sinó que s’ha fet una tria espontània de webs significatius. Per tant, les conclusions no 
tenen valor estadístic. Són només una anàlisi d’una mostra de webs coneguts, segons 
comportaments particulars. 
Els punts observats pretenen respondre les qüestions següents: 
 

- Hi ha opció en català al web corresponent? 
- Quina és la llengua que surt per defecte des del navegador en català quan s’hi entra 

per primer cop? 
- Quina és la llengua que surt per defecte des del navegador en català quan 

anteriorment s’ha entrat a la versió en català, si hi és? 
- Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del castellà? 
- Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del català? 
- Quina és la forma d’accedir a la versió en castellà? 
- Quina és la forma d’accedir a la versió en català? 
- Estan tots o la majoria dels continguts del web en castellà? 
- Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en 

castellà? 
- Estan tots o la majoria dels continguts del web en català? 
- Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en català? 

- Quines altres opcions idiomàtiques hi ha al web?  

- Quina llengua o llengües es fan servir en el nom oficial i comercial de l’organisme? 
- Quina llengua o llengües es fan servir a l’http per accedir al web? 
- Hi ha tractament equitatiu entre català i castellà? 
- Hi ha alguna llengua afavorida? 
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3.Webs analitzats 
 

 
Empreses públiques seleccionades (o majoritàriament públiques) del govern espanyol:  
 

- ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias http://www.adif.es  

- AENA - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea http://www.aena.es  

- Renfe Operadora www.renfe.es www.renfe.com  

- Correos - Sociedad Estatal Correos y Telégrafos http://www.correos.es/  

www.correos.com  

- Loterías y Apuestas del Estado http://www.loteriasyapuestas.es/  

- Puertos del Estado http://www.puertos.es/  

- RTVE - Corporación de Radio y Televisión Española http://www.rtve.es/  

http://www.rtve.com/ 

- Agencia EFE www.efe.com www.efe.es  

- Confederación Hidrográfica del Ebro http://www.chebro.es/  

- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre http://www.fnmt.es/  http://www.fnmt.com  

- Paradores de Turismo de España http://www.parador.es  www.parador.cat   

 

Institucions financeres públiques 

- ICO – Instituto de Crédito Oficial www.ico.es www.ico.com  

- Banco de España http://www.bde.es  

 

Altres institucions i organismes públics i webs de gran difusió de consulta 

- INE- Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/  

- FROB- Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria http://www.frob.es/  

- Turespaña – Instituto de Turismo de España http://www.tourspain.es/   

- Turismo de España http://www.spain.info/  http://www.spain.es  

- Marca España www.marcaespana.es/  

- Casa Real http://www.casareal.es/   

- Congreso de los Diputados http://www.congreso.es/  

- Senado de España http://www.senado.es/  

- Tribunal Constitucional de España http://www.tribunalconstitucional.es/  

- Defensor del Pueblo www.defensordelpueblo.es  http://www.defensordelpueblo.info/  

- Tribunal Supremo – Poder Judicial España http://www.poderjudicial.es/  

- Gobierno de España – La Moncloa http://www.lamoncloa.gob.es/  www.lamoncloa.es 

- Policía Nacional – Cuerpo Nacional de Policía www.policia.es  

- Guardia Civil http://www.guardiacivil.es www.guardiacivil.info www.guardiacivil.com  

- Ejército de Tierra http://www.ejercito.mde.es  

- Armada Española http://www.armada.mde.es  

http://www.adif.es/
http://www.aena.es/
http://www.renfe.es/
http://www.renfe.com/
http://www.correos.es/
http://www.correos.com/
http://www.loteriasyapuestas.es/
http://www.puertos.es/
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.com/
http://www.efe.com/
http://www.efe.es/
http://www.chebro.es/
http://www.fnmt.es/
http://www.fnmt.com/
http://www.parador.es/
http://www.parador.cat/
http://www.ico.es/
http://www.ico.com/
http://www.bde.es/
http://www.ine.es/
http://www.frob.es/
http://www.tourspain.es/
http://www.spain.info/
http://www.spain.es/
http://www.marcaespana.es/
http://www.casareal.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senado.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.defensordelpueblo.es/
http://www.defensordelpueblo.info/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/
http://www.lamoncloa.es/
http://www.policia.es/
http://www.guardiacivil.es/
http://www.guardiacivil.info/
http://www.guardiacivil.com/
http://www.ejercito.mde.es/
http://www.armada.mde.es/
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- Ejército del Aire http://www.ejercitodelaire.mde.es  

- BOE- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - http://www.boe.es  

- AEMET – Agència Estatal de Meteorologia - http://www.aemet.es/ 

- 060 - Administracion Española -  http://www.060.es/  http://www.administracion.es/ 

- Agencia Tributaria - http://www.agenciatributaria.es 

http://www.agenciatributaria.com  

- Biblioteca Nacional  de España- http://www.bibliotecanacional.es http://www.bne.es/  

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - http://www.mecd.gob.es/  

 

 

 

 

  

http://www.ejercitodelaire.mde.es/
http://www.boe.es/
http://www.aemet.es/
http://www.060.es/
http://www.administracion.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.com/
http://www.bibliotecanacional.es/
http://www.bne.es/
http://www.mecd.gob.es/
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4.El tractament lingüístic 

 
Aquestes són les conclusions a partir dels 36 webs analitzats. 

 
Existeix l’opció en català? 

 
Es pot afirmar que no existeix cap web dels analitzats amb l’opció real en català. Per bé que en 

22 dels 36 hi ha l’opció de clicar una versió en català, en general és testimonial i ja es troben 

informacions només en castellà a la primera pàgina, al primer nivell del web. En la majoria dels 

casos, el segon nivell ja és pràcticament tot en castellà. Hi ha casos que es pot ben dir que 

quan es clica a l’opció en català, s’arriba, ja al primer nivell, a una opció entre un 90 o 99% de 

les informacions en castellà. Hi ha un 23è cas, de Puertos del Estado (www.puertos.es), en què 

hi ha l’opció en català, però no és accessible; de fet, no es pot clicar. Només el web del 

Tribunal Supremo (www.poderjudicial.es) té pràcticament tota la informació del primer nivell 

en català, encara que no és total. Així mateix, és l’únic que de bon començament fa un avís: 

“Des de poderjudicial.es estem fent un gran esforç perquè tota la informació del portal estigui 

disponible en els diferents idiomes. Si us plau, dispensi si algun dels continguts encara no ha 

estat traduït.” De tota manera, fins i tot en aquest cas, és una versió amb menys informació 

que la versió en castellà i, com hem dit, encara no plenament completa ni al primer nivell. En el 

cas del BOE (www.boe.es), que té l’opció en català parcial al primer nivell, la resta de nivells 

són en castellà i en aquest cas també hi ha un avís: “Contingut no disponible en 

català/valencià”. Els webs que ni tan sols tenen opció lingüística en català són: AENA, RTVE, 

Agencia EFE, Confederación Hidrográfica del Ebro, INE, FROB, Turismo de España, Marca 

España, Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional de España, Policia Nacional, 

Armada española i Ejército del Aire 

¿En el cas d’haver-hi una opció en català, encara que sigui parcial o simbòlica, quina 
és la llengua que apareix per defecte des d’un navegador configurat per al català? 

 
Seria esperable que fos el català, o, en tot cas, una versió neutra que permetés escollir la 
llengua. Tanmateix, en els 22 casos en què hi ha una aparent versió en català, sempre apareix 
per defecte la versió castellana, encara que el navegador estigui configurat en català. En el cas 
de Paradores del Estado, es pot accedir directament al català per www.parador.cat; únic web 
trobat amb el .cat, però no pas per a www.parador.es. De tota manera, a l’opció 
www.parador.cat la presència del català també és molt parcial. 
 
 

http://www.puertos.es/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.boe.es/
http://www.parador.cat/
http://www.parador.es/
http://www.parador.cat/
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¿En el cas d’haver-hi una opció en català, encara que sigui parcial o simbòlica, quina 
és la llengua que apareix per defecte des d’un navegador configurat per al català si la 
darrera vegada s’ha entrat a l’opció en català? Hi ha record de llengua? 

 
Seria esperable que fos el català. Però això només succeeix en 4 dels 22 casos; concretament 
per als webs d’El Senado, La Moncloa i Loterías y Apuestas del Estado, i el 060 del punt d’accés 
a l’administració. En la resta de casos torna per defecte a l’opció en castellà. Hi ha dos casos 
més amb comportaments particulars. Correos té record del català si s’ha seleccionat 
anteriorment per www.correos.es i s’hi torna a entrar per aquest web; però no pas des de 
www.correos.com. Pel que fa a Paradores del Estado, conserva el català si s’ha entrat per 
www.parador.cat, atès que l’opció ja és parcialment en català per defecte, però mai per 
www.paradoe.es.   
 

Com s’accedeix a l’opció en castellà? Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats 
lingüístiques del castellà? 

 
Sempre s’hi accedeix per defecte. A la pràctica també s’hi accedeix per la majoria de 
continguts de les opcions de català, gallec o basc, o sovint també per l’anglesa, atès que 
aquestes opcions tenen, en general, bona part dels continguts en castellà. Tanmateix, també hi 
ha una opció específica per al castellà. En 7 dels casos s’hi accedeix per Castellano. En 8 dels 
casos, per Español o ESPAÑOL. En 7, per Bienvenido (més un 8è també per Bienvenido no actiu 
de Puertos del Estado). En 5, per Bienvenidos. En 1, per ES. En 1, per una bandera espanyola. 
En 1, per Spanish version. En 1, permet accedir-hi des de 4 versions desplegables: Edición 
España, Castilla y León, Edición USA i Edición América (agència de notícies EFE). En 1 (Turismo 
de España), permet accedir-hi des de 3 opcions: Internacional (Español), Argentina, México. A 
Renfe, en castellà hi ha una opció, Bienvenido, que només és accessible per a la versió en 
anglès, atès que la catalana, basca i gallega són versions incompletes i cal tornar a 
www.renfe.es, per defecte en castellà, per obtenir la informació normal.  
 
Hi ha, doncs, un criteri molt divers, en el qual s’accepten dos noms diferents per la llengua: 
castellà i espanyol; però tanmateix no comparteixen opció en un mateix web. Tampoc hi ha 
opcions lingüístiques per modalitats ni versions segons territoris espanyols o modalitats 
lingüístiques d’altres països. Si hi ha diferenciacions - com els casos d’EFE i Turismo de España - 
és per continguts per regions. Al web del FROB, l’accés des de la versió en anglès és Spanish 
version, no gaire lògic si es destina justament al lector en castellà. D’altra banda, en 4 dels 30 
webs només hi ha opció en castellà. Són els de RTVE, de la Policia Nacional, del Ejército del Aire 
i Puertos del Estado. En aquest darrer hi ha unes lletres amb aparents opcions en altres 
llengües, però no són actius; no es poden clicar. El Bienvenido tampoc és actiu atès que ja 
s’està en aquesta única versió per defecte en castellà. 
 
 

Com s’accedeix a l’opció en català? Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats 
lingüístiques del català? 

 
En aquest cas sí que hi ha diferenciació de modalitats lingüístiques en molts dels webs en què 
hi ha opció en català. En 11 dels webs es fa diferenciació de dues opcions per al català i en 10 
només hi ha una opció. Primer esmenten les fórmules per accedir a la versió en català, quan sí 
que es fa diferenciació per modalitats lingüístiques. En 3 casos es diferencia entre Català i 
Valencià. En 1 cas es diferencia entre Catalá i Valenciá, escrit així, amb accent tancat (Loterías 
y Apuestas del Estado). En 1 cas es diferencia Catalán o Valenciano. En 1 cas es diferencia 
Benvinguts(C) i Benvinguts(V). En 2 casos cal clicar primer a Lenguas Cooficiales i d’allí, un cop 
s’obre el desplegable, cal anar a Català i Valencià. Als webs del Ejército de Tierra i de l’Agencia 
Estatal de Meteorología surt dues vegades l’opció Benvinguts. Finalment, al web de l’Agencia 

http://www.correos.es/
http://www.correos.com/
http://www.parador.cat/
http://www.paradoe.es/
http://www.renfe.es/
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Tributaria surt dues vegades l’opció Benvingut. Pel que fa als webs en què s’accedeix al català 
per només una opció, en 5 s’hi accedeix per Benvinguts. En 2, per Benvingut. En 2, per Català. 
En 1, per Catalán. Finalment, al web de Puertos del Estado hi ha un Benvingut, però que no és 
accessible.  
 
Aquests són els estaments que fan distinció segons dos models de català: ADIF, RENFE, 
Loterías y Apuestas del Estado, Banco de España, Casa Real, Senado de España, Defensor del 
Pueblo, Gobierno de España, Ejército de Tierra, Agencia Estatal de Meteorología i Agencia 
Tributaria. 
Aquests són els estaments que fan servir una única opció per al català: Correos, Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, Paradores de Turismo de España, ICO, Turespaña, Tribunal 
Supremo, Guardia Civil, BOE, 060, Biblioteca Nacional de España, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
No hi ha, doncs, un criteri definit, però sí que estaments fonamentals de l’estat espanyol, com 
el cap d’estat, el govern o fins i tot el defensor del poble, fan una diferenciació clara a favor del 
secessionisme lingüístic de la llengua catalana, que no fan per al castellà o qualsevol altra 
opció lingüística al web. El tracte subordinat del català respecte al castellà, més enllà de les 
diferenciacions de les modalitats lingüístiques, les mancances i diferències de continguts i la 
discriminació sempre positiva per defecte del castellà en l’accés del web, també és evident en 
les diferències en el tracte visual d’ambdues llengües en l’opció lingüística. En aquest sentit, el 
català també es tracta d’una manera subordinada al castellà. Així, al web de l’ICO, la bandera 
espanyola representa la llengua castellana, mentre que a les altres llengües s’hi accedeix per 
un ‘Benvingut’. El tracte més diferenciat s’esdevé en els casos del Banco de España i de la Casa 
Real. Mentre que a l’opció del castellà, més enllà de ser per defecte, s’hi accedeix clicant a 
Castellano o Español; en català cal anar primer a Lenguas Cooficiales i després a l’opció Català 
o Valencià. Cal tenir en compte que aquest terme no es fa servir a la Constitució espanyola i 
que el castellà és també cooficial a Espanya, atès que en alguns territoris comparteix oficialitat 
amb altres llengües. Aquesta opció lingüística és una manera de fer visible que hi ha dues 
categories de llengües: llengües com el castellà i l’anglès que són llengües en un mateix rang, i 
unes altres de rang inferior. Això ho fa un estament com la casa reial espanyola, que hauria de 
vetllar per la igualtat de tots els espanyols.  
 
Hi ha situacions prou curioses. AENA no té el web en català, però quan s’entra al web de 
l’aeroport del Prat, per bé que per defecte és en castellà, permet escollir el català (encara que 
la versió tampoc no és total). Si de l’aeroport de Barcelona es vol accedir al de València, 
apareix aquest missatge: «La pàgina que intenteu visualitzar no es troba disponible en l'idioma 
actual. Premeu Tornar a la pàgina anterior o seleccioneu un dels idiomes disponibles. Valencià  
Anglès  Espanyol». Un cop s’entra a la versió en valencià, si es vol tornar a l’aeroport de 
Barcelona, surt aquest missatge: «La pàgina que intenteu visualitzar no es troba disponible en 
l'idioma actual. Cliqueu Tornar a la pàgina anterior o seleccioneu un dels idiomes disponibles. 
Català  Anglès  Espanyol». La diferència, doncs, entre ambdues suposades llengües és que en 
català es diu premeu i en valencià cliqueu. Aquest secessionisme lingüístic es contradiu amb 
altres missatges. Com hem esmentat dessús, al web del BOE hi ha un avís al segon nivell que 
reconeix que són una mateixa llengua: “Contingut no disponible en català/valencià”.  
 

Hi ha tots els continguts del web en castellà?  
 
En el que hem pogut constatar són versions sempre completes. Per descomptat, tota la 
informació del primer nivell (i els següents) és sempre en castellà. 
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Hi ha tots els continguts del web en català?  
 
Com ja hem esmentat, en cap cas hi són tots els continguts. De fet, no arriben mai ni al primer 
nivell, de manera que es pot afirmar que no hi ha cap versió real dels webs en llengua 
catalana, sinó que només hi ha uns pocs titulars i paràgrafs; en alguns casos una sola frase al 
primer nivell. A més, llevat del web del Tribunal Supremo, no hi ha avisos d’aquestes 
mancances. Mentre que la versió en castellà no inclou referències creuades en altres llengües 
ni barreges caòtiques lingüístiques, això sempre passa per al català, en la totalitat dels casos en 
què hi ha l’opció, i ja al primer nivell. Per descomptat, no hi són mai les informacions 
actualitzades o els anuncis, però fins i tot les informacions més fixes del primer nivell són 
incompletes. 
 

Quines altres opcions lingüístiques, parcials o reals, hi ha? 
 
Llevat dels casos de Turespaña, Policía Nacional i Ejército del Aire, la resta de webs tenen 
l’opció en anglès, que en general sí que representa una opció lingüística real, encara que 
també en alguns casos remet a versions bàsicament en castellà. Les altres llengües presents 
són el francès, el basc i el gallec. En el cas de l’ICO hi és també el xinès i el japonès. A l’agència 
EFE hi ha versions en portuguès per a Brasil i Portugal. Paradores de Turismo de España té 
versions, més enllà de l’anglès i el francès, en rus i alemany. Finalment, el web www.spain.info 
de Turismo de España té molts més idiomes. Hi ha situacions particulars. AENA no té versió en 
català, però la té en anglès (vegeu altres comentaris sobre AENA i la llengua de les pàgines dels 
aeroports dessús). La Confederación Hidrográfica del Ebro, tot i que tracta d’un tema més local 
que afecta de manera específica molt més Catalunya, només té el web en castellà i anglès. El 
Congreso de les Diputados, que és probablement el màxim exponent de la representativitat 
dels ciutadans espanyols, és justament un dels webs que menys els representa. Només té el 
web en castellà i anglès. Tampoc no té el web en català el màxim organisme que garanteix els 
drets constitucionals dels espanyols: el Tribunal Constitucional de España. Sí que el té en 
anglès i francès. Tampoc no és en català el principal organisme encarregat de vetllar per la 
seguretat dels ciutadans: la Policía Nacional. L’Agencia Tributaria té l’opció en català, castellà, 
gallec i anglès, però no pas en basc. 
 

HI ha un tractament neutre o equitatiu entre català i castellà amb els noms oficials i 
comercials dels organismes analitzats? 

 
No. S’afavoreix sempre els ciutadans de parla castellana. Sempre els noms oficials i comercials 
són exclusivament en castellà. Si hi ha tractament neutre és que l’acrònim pot entendre’s que 
coincideix en ambdues llengües.  
 

Hi ha tractament equitatiu entre el nom de l’http per accedir al web? És un nom 
neutre o hi ha més d’un nom del web per accedir en cada llengua? 

 
No. Només es té en compte l’accés des de la llengua castellana, encara que després hi hagi una 
opció en català. No és un sistema neutre, sinó que fa una discriminació positiva del castellà 
respecte al català que afavoreix la predisposició ja de l’usuari a entendre quina serà la versió 
completa. Si hi ha tractament neutre és que l’acrònim o el nom pot entendre’s que coincideix 
en ambdues llengües. 
 

Hi ha, doncs, un tractament equitatiu entre català i castellà, o alguna de les llengües 
es veu afavorida per l’Estat? 

 
No hi ha un tractament equitatiu; ans al contrari, les diferències són notables. En tots els casos 
la llengua discriminada de manera positiva sempre és el castellà. 

http://www.spain.info/
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5.El compliment de la normativa actual i la 
situació esperable d’acord amb els models 
comparables 

 
 
Teòricament els criteris lingüístics actuals per a bona part dels webs analitzats depenen de la 
Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del 
Estado, és a dir, la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado. 
Acte seguit passem a analitzar què en diu la normativa i la guia, si aquestes obligacions i 
recomanacions es compleixen i si el model previst s’adiu amb una situació esperable d’acord 
amb un tracte equitatiu entre castellà i català tal com s’esdevé en els models comparables 
europeus multilingües amb llengües de dimensions semblants al català. 
 
 
 

Model previst a la Guía de 
Comunicación Digital para la 
Adminsitración General del Estado 
en l’ús del català 2013

5
 

Pràctica real (juliol 2014) Situació esperable d’acord amb els 
models comparables amb llengües 
de dimensions semblants 

Com a criteri general tots els 
continguts dels portals accessibles 
haurien d’estar en català i valencià. 
Distingeix, doncs, dues formes per a 
una mateixa llengua. (4.2) 

No es compleix. Més enllà que no 
són tots els continguts, sinó més 
aviat continguts testimonials, 
tampoc no hi ha l’opció per a tots 
els portals. Estaments o empreses 
públiques com ara Policia Nacional , 
Armada española o Ejército del Aire, 
AENA , RTVE ,  Agencia EFE , 
Confederación Hidrográfica del Ebro, 
INE, FROB, Turismo de España o 
Marca España no el tenen. Però, 
més enllà del govern, ni tan sols hi 
ha l’opció per al Congreso de los 
Diputados o Tribunal Constitucional 
de España. 

El català hauria d’estar al mateix 
nivell que el castellà en els webs 
d’organismes i empreses públiques 
de l’Estat, en els seus òrgans de 
representació, i en els tribunals i el 
món judicial. 

Tanmateix els noms oficials del 
govern, ministeris i organismes 
oficials de l’Estat només poden ser 
en castellà. (2)
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Així es compleix, de manera que no 
hi ha noms oficials en català o noms 
neutres llevat que siguin coincidents 
en ambdues llengües. 

Caldria que hi hagués un 
tractament equitatiu amb els noms 
que, de manera oficial o comercial, 
representen els organismes. 

                                                           
5
 Entre parèntesis s’indica l’apartat de la guia on en parla. 

6
 Així es refereix també per la normativa complementària com el Real Decreto 1465/1999, de 17 de 

septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción 
documental y el material impreso de la Administración General del Estado o bé el Manual de Imagen 
Institucional de la Administración General del Estado. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3528
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3528
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3528
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Guia_de_Comunicacion_Digital_para_la_Administracion_General_del_Estado.html#.U9jeKuN_uTk
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-19277
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-19277
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-19277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-19394
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-19394
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Recomana traduir al català els webs 
“en la medida que sea posible de 
acuerdo al nivel de uso, a les 
especificaciones de los Servicios 
prestados y a los recursos que se 
disponga”. (4.2) 

A la pràctica, aquest apartat deixa la 
decisió a criteri del responsable de 
la pàgina per decidir què és o no 
possible. No és avaluable atès que 
permet no fer-ho en català, que és 
el que majoritàriament passa. 

Caldria que hi hagués un 
tractament equitatiu respecte al 
castellà i que de fet no es parlés de 
traduccions, sinó de versions 
idiomàtiques. 

Recomana indicar l’opció amb un 
Benvinguts (únic per a 
català/valencià) o bé indicant Català i 
Valencià per separat .(4.2) 

A la pràctica es donen moltes altres 
opcions que no es recomanen; com 
ara subordinar el català dins l’opció 
de Lenguas Cooficiales, cosa que 
passa en un web tan emblemàtic 
com el de la Casa Real, o en diversos 
webs posar Benvinguts o Benvingut 
dues vegades, a més d’altres formes 
no recomanades. 

Caldria que el castellà no fos la 
llengua per defecte i que per 
accedir a l’opció en català/valencià 
hi hagués només una alternativa, 
no pas com en molts casos, que n’hi 
ha dues. 

Obliga a fer en català del primer 
nivell: textos dels menús de 
navegació i enllaços, ajuda, 
informació estàtica, avís legal i mapa 
del web. (4.2.1) 

A la pràctica, la majoria de webs ni 
tan sols tenen aquesta informació 
en català. 

Tota aquesta informació hauria de 
ser en català. 

Recomana fer en català del primer 
nivell: textos dels enllaços, textos 
d’ajuda, contingut menú d’ajuda, 
menú de cerca, textos de les imatges 
i bànners, textos alternatius de les 
imatges, títol de la pàgina. (4.2.1) 

Hi ha molts pocs webs que 
compleixin aquesta recomanació. 

No hauria de ser una recomanació, 
sinó que hauria de ser obligatori. 

Obliga fer en català del segon nivell 
els formularis i models normalitzats 
que corresponguin a procediments 
administratius. (4.2.1) Tanmateix, 
caldrà seguir la normativa 
corresponent per la qual hauran de 
ser bilingües amb preeminència de 
posició per al castellà o en casos 
excepcionals en dues formes si hi ha 
advertiments o es fa conèixer la 
forma castellana també.
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No hem fet una anàlisi acurada del 
segon nivell, però en general no 
sempre hi ha aquests models en 
català. 

Haurien de ser en català en les 
mateixes condicions que són en 
castellà. 

Recomana de no fer en català la 
normativa. (4.2.1) 

Aquest aspecte es compleix i no és 
en català. 

Hauria de ser en català, amb la 
mateixa validesa oficial que la 
versió en castellà. 
 

Recomana fer en català del segon 
nivell els formularis i impresos no de 
procediment administratiu segons el 
grau d’ús i les dificultats de 
traducció. (4.2.1) 

No hem fet una anàlisi acurada del 
segon nivell, però en general no hi 
són. 

Haurien de ser en català en les 
mateixes condicions que són en 
castellà. 

Recomana decidir o no de fer-ho en 
català del segon nivell en funció de 
la data de caducitat de la informació, 
la freqüència d’actualització, les 
visites al web, les visites a la pàgina 
web. (4.2.1) 

A la pràctica aquesta informació no 
hi és en català. 

Haurien de ser en català en les 
mateixes condicions que són en 
castellà. 

                                                           
7
 Així es refereix també per la normativa complementària com el Real Decreto 1465/1999, de 17 de 

septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción 
documental y el material impreso de la Administración General del Estado o bé el Manual de Imagen 
Institucional de la Administración General del Estado. 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-19277
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-19277
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-19277
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-19394
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-19394
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Recomana de no fer en català la 
informació dinàmica del tercer nivell 
llevat que es desenvolupi una 
plataforma tecnològica que ho 
faciliti. (4.2.1) 

Sí que es compleix i no es fa en 
català. 

Hauria de ser en català en les 
mateixes condicions que són en 
castellà. 
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Annex 

El tractament lingüístic a cada web 
 

webs 

ADIF 
www.adif.es  

AENA 
www.aena.es  

Renfe Operadora 
www.renfe.es  
www.renfe.com  

Correos 
www.correos.es  
www.correos.com  

Loterías y 
Apuestas del 
Estado 
www.loteriasyapu
estas.es  

Puertos del Estado 
www.puertos.es  

Hi ha opció en català? 

Sí No Sí Sí Sí No. Hi ha l’opció 
però no és 
accessible. 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan s’hi entra per primer cop 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan anteriorment s’ha entrat a la versió en català 

Castellà - Castellà Castellà per a 
www.correos.com 
i català per a 
www.correos.es  

Català - 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del castellà? 

No No No No No  No 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del català? 

Sí - Sí No Sí No, en les opcions, 
atès que no és 
accessible. 

Forma d’accedir a la versió en castellà 

Per defecte o 
clicant castellano 

Per defecte o 
clicant español 

Per defecte o 
clicant als altres 
webs, atès que són 
versions 
incompletes. Quan 
s’entra en la versió 
incompleta en 
català per tornar a 
la versió completa 
cal tornar a 
www.renfe.es, que 
hi apareix un 
Bienvenido no 
operatiu, atès que 
ja s’està a la versió 
castellana. 

Per defecte o 
clicant 
Bienvenidos 

Per defecte o 
clicant a 
Castellano 

Per defecte 

Forma d’accedir a la versió en català 

Clicant català o 
valencià  

- Clicant Benvingut 
(C) o Benvingut (V)  

Clicant Benvinguts. 
Per a 
www.correos.com  
cal fer-ho cada 
vegada que 
s’accedeix a una 
altra pàgina. Per 
defecte, a cada 
pàgina web el 

Clicant Catalá o 
Valenciá, amb 
accent tancat 

Hi ha l’opció 
Benvingut, però no 
està activa. 

http://www.adif.es/
http://www.aena.es/
http://www.renfe.es/
http://www.renfe.com/
http://www.correos.es/
http://www.correos.com/
http://www.loteriasyapuestas.es/
http://www.loteriasyapuestas.es/
http://www.puertos.es/
http://www.correos.com/
http://www.correos.es/
http://www.renfe.es/
http://www.correos.com/
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sistema es 
castellanitza 
automàticament . 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en català? 

No - No No No - 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en català? 

No - No No No - 

Altres opcions idiomàtiques del web (parcials o totals) 

Anglès, gallec i 
basc 

Anglès Anglès, francès, 
basc i gallec 

Anglès, basc i 
gallec 

Anglès, basc i 
gallec 

Anglès, basc i 
gallec, però no 
estan actives. 

Idiomes del nom oficial i comercial de l’organisme 

El nom oficial 
castellà. Pel que fa 
a l’acrònim es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial 
castellà. Pel que fa 
a l’acrònim es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial i 
comercial es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial i el 
comercial són 
només en castellà. 

El nom oficial i el 
comercial són 
només en castellà. 

El nom oficial i el 
comercial són 
només en castellà. 

Idiomes de l’http per accedir al web 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Castellà Castellà Castellà 

Hi ha tractament equitatiu entre català i castellà? 

No No No No No No 

Llengua afavorida 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Altres 

Els missatges de 
les xarxes socials a 
Facebook i Twitter 
són exclusivament 
en castellà. 

Hi ha informacions 
parcials en català a 
les pàgines dels 
aeroports de 
Barcelona, Palma, 
Alacant, Menorca, 
Evissa, València, 
Sabadell i Reus. 
Sempre cal 
accedir-hi des del 
web castellà i 
considera català i 
valencià com a 
llengües diferents, 
atès que surt un 
missatge que diu 
que no està 
disponible en 
aquesta llengua, 
quan d’un 
aeroport com el de 
Barcelona es passa 
a València. 

De fet no es pot 
ben bé considerar 
la catalana una 
opció, atès que es 
tracta d’un web 
diferent amb 
menys opcions i 
serveis disminuïts. 
Les xarxes socials 
són només en 
castellà. Només hi 
ha algunes 
piulades en 
bilingüe per al 
Twitter sobre 
Catalunya; poques 
i mai per al País 
Valencià o l’Aragó. 

Els missatges de 
les xarxes socials a 
Facebook i Twitter 
són exclusivament 
en castellà. 

Tot el web en 
català està ple de 
faltes d’ortografia, 
sense cap accent 
obert. La versió en 
català és mínima, 
gairebé no té res 
en català. Els 
missatges de les 
xarxes socials a 
Facebook i Twitter 
són exclusivament 
en castellà. 
 

Els missatges de 
les xarxes socials a 
Facebook i Twitter 
són exclusivament 
en castellà. 
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webs 

RTVE 
www.rtve.es  
www.rtve.com  

Agencia EFE 
www.efe.com  
www.efe.es  

Confederación 
Hidrográfica del 
Ebro 
www.chebro.es  

Fábrica Nacional 
de Moneda y 
Timbre 
www.fnmt.es   
www.fnmt.com  

Paradores de 
Turismo de España 
www.parador.es   
www.parador.cat    

ICO  
www.ico.es  
www.ico.com  

Hi ha opció en català? 

No No No Sí, però no és real, 
quan s’hi  clica 
pràcticament tot 
és en castellà. 

Sí, però és 
testimonial. 
L’opció remet 
majoritàriament a 
la versió en 
castellà. 

Sí, però no és real, 
quan s’hi clica 
pràcticament tot 
és en castellà. 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan s’hi entra per primer cop 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà per a 
www.parador.es i 
majoritàriament 
en castellà però 
una part en català 
per a 
www.parador.cat  

Castellà 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan anteriorment s’ha entrat a la versió en català 

- - - Català Castellà per a 
www.parador.es i 
majoritàriament 
en castellà però 
una part en català 
per a 
www.parador.cat  

Català, encara que 
no és real, 
pràcticament tot 
és en castellà. 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del castellà? 

No No No No No No 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del català? 

- - - No No No 

Forma d’accedir a la versió en castellà 

Per defecte Per defecte en la 
versió per a 
Espanya i clicant 
un desplegable 
amb 4 opcions 
segons edició: 
Edición España,  
Castilla y León, 
Edición USA i 
Edición America 

Per defecte o 
clicant a 
Castellano 

Per defecte o 
clicant a 
Bienvenido o 
pràcticament a 
totes les 
informacions de 
Benvido, 
Benvingut, Ongi 
Etorri 

Per defecte a 
www.parador.es o 
en el desplegable 
clicant a Español 

Per defecte o a 
través d’una 
bandera espanyola  
o pràcticament a 
totes les 
informacions de 
Benvido, 
Benvingut, Ongi 
Etorri 

Forma d’accedir a la versió en català 

- - - No és una opció 
real. Hi ha alguna 
informació 
testimonial a 
Benvingut. 

Hi ha informacions 
molt parcials 
clicant a Català. 

No és un opció 
real. Hi ha alguna 
informació 
testimonial a 
Benvingut. 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en castellà? 

Sí Sí (segons cada 
edició) 

Sí Sí Sí Sí 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en català? 

- - - No No No 

http://www.rtve.es/
http://www.rtve.com/
http://www.efe.com/
http://www.efe.es/
http://www.chebro.es/
http://www.fnmt.es/
http://www.fnmt.com/
http://www.parador.es/
http://www.parador.cat/
http://www.ico.es/
http://www.ico.com/
http://www.parador.es/
http://www.parador.cat/
http://www.parador.es/
http://www.parador.cat/
http://www.parador.es/
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Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en català? 

- - - No No No 

Altres opcions idiomàtiques del web (parcials o totals) 

Només castellà Anglès (a les 
versions English 
Edition) i 
portuguès (Edição 
Brasil i Edição 
Portugal) 

Anglès  Anglès (les opcions 
basca i gallega hi 
són, però remeten 
a un web que 
pràcticament tot 
és en castellà) 

Anglès, francès, 
alemany i rus. Hi 
ha poques 
informacions (com 
el català) en gallec 
i basc. 

Anglès, japonès i 
xinès. Hi ha opció 
gallec i basc, però 
remeten gairebé 
amb tot al castellà. 

Idiomes del nom oficial i comercial de l’organisme 

El nom oficial 
castellà. Pel que fa 
a l’acrònim, es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial i 
comercial es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial i el 
comercial són 
només en castellà. 

El nom oficial 
castellà. Pel que fa 
a l’acrònim es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial i 
comercial és 
només en castellà. 

El nom oficial 
castellà. Pel que fa 
a l’acrònim es pot 
entendre com a 
neutre. 

Idiomes de l’http per accedir al web 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Castellà Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Hi ha tractament equitatiu entre català i castellà? 

No No No No No No 

Llengua afavorida 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Altres 

    L’opció català, que 
ja de per si és 
incompleta, 
desapareix com a 
opció en accedir 
en algunes 
pàgines. Els 
missatges de les 
xarxes socials a 
Facebook i Twitter 
són sobretot en 
castellà i alguns en 
anglès. 
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webs 

Banco de España 
www.bde.es  

INE 
www.ine.es  

FROB 
www.frob.es  

Turespaña 
www.tourspain.es     
 

Turismo de 
España 
www.spain.info   
www.spain.es 

Marca España 
www.marcaespana.es 
 

Hi ha opció en català? 

Sí, però molt 
parcial 

No No Sí, però no és real, 
quan s’hi clica, 
pràcticament tot 
és en castellà. 

No No 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan s’hi entra per primer cop 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan anteriorment s’ha entrat a la versió en català 

Castellà - - Castellà - - 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del castellà? 

No No No No No, per bé que hi 
ha versions 
diferents per 
països. 

No 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del català? 

Sí - - No - - 

Forma d’accedir a la versió en castellà 

Per defecte o 
clicant a Español 

Per defecte o 
clicant a ES 

Per defecte o 
clicant a Spanish 
version 

Per defecte o 
clicant Bienvenido, 
o també en 
pràcticament tots 
els continguts 
clicant Benvinguts, 
Benvidos, Ongi 
Etorri o Welcome 

Per defecte o per 
una de les opcions 
per països en 
desplegables de 
Internacional 
(Español), 
Argentina o 
México 

Per defecte o clicant 
ESPAÑOL 

Forma d’accedir a la versió en català 

Cal clicar a l’opció 
Lenguas 
Cooficiales , un 
cop a dins cal 
seleccionar Català 
o Valencià. 

- - Només 
parcialment des 
de l’opció 
Benvinguts, encara 
que pràcticament 
tot és només en 
castellà. 

- - 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en català? 

No - - No - - 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en català? 

No - - No - - 

Altres opcions idiomàtiques del web (parcials o totals) 

Anglès i dins del 
desplegable de 
Lenguas 
Cooficiales també 
gallec i basc, en 
opcions també 
parcials 

Anglès Anglès Només castellà. Hi 
ha les opcions 
anglès, gallec i 
basc, però 
remeten 
bàsicament a la 
versió en castellà. 

Hi ha diverses 
versions segons 
llengües i països 
per anglès 
(internacional, 
Canadà, Irlanda, 
India, Regne Unit, 
EUA), alemany 
(internacional, 

Anglès 

http://www.bde.es/
http://www.ine.es/
http://www.frob.es/
http://www.tourspain.es/
http://www.spain.info/
http://www.spain.es/
http://www.marcaespana.es/
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Alemanya, Suïssa, 
Àustria), francès 
(internacional, 
Bèlgica, França, 
Canadà, Suïssa), 
portuguès (Brasil, 
Portugal), 
neerlandès 
(Bèlgica, Països 
Baixos), danès, 
italià, noruec, 
polonès, finès, 
suec, coreà, 
japonès i xinès. 

Idiomes del nom oficial i comercial de l’organisme 

Castellà Castellà El nom oficial 
castellà. Pel que 
fa a l’acrònim es 
pot entendre com 
a neutre. 

Castellà Castellà Castellà 

Idiomes de l’http per accedir al web 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Anglès Anglès Castellà 

Hi ha tractament equitatiu entre català i castellà? 

No No No No No No 

Llengua afavorida 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Altres 
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webs 

Casa Real 
www.casareal.es  

Congreso de los 
Diputados 
www.congreso.es  

Senado de España 
www.senado.es  

Tribunal 
Constitucional de 
España 
www.tribunalcons
titucional.es  

Defensor del 
Pueblo 
www.defensordel
pueblo.es   
www.defensordel
pueblo.info  

Tribunal Supremo 
www.poderjudicial
.es  

Hi ha opció en català? 

Sí No Sí No Sí, però molt 
parcial 

Sí 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan s’hi entra per primer cop 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan anteriorment s’ha entrat a la versió en català 

Castellà - Català - Castellà Castellà 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del castellà? 

No No No No No No 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del català? 

Sí - Sí - Sí No 

Forma d’accedir a la versió en castellà 

Per defecte o 
clicant a 
Castellano 

Per defecte o 
clicant Español 

Per defecte o 
clicant Español 

Per defecte o 
clicant Español 

Per defecte o 
clicant a Castellà  

Per defecte o 
obrint el 
desplegable 
d’idiomes per anar 
a Español 

Forma d’accedir a la versió en català 

Cal clicar a l’opció 
Lenguas 
Cooficiales; un cop 
a dins, cal 
seleccionar Català 
o Valencià. 

- Clicant a Català o a 
Valencià 

- Clicant Catalán o 
Valenciano  

Obrint el 
desplegable 
d’idiomes. Entre 
les opcions hi 
apareix Català. 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en català? 

No - No - No No 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en català? 

No - No - No No, per bé que 
pràcticament tot 
és en català, la 
versió de la 
primera pàgina 
està simplificada 
respecte a l’opció 
en castellà. 

Altres opcions idiomàtiques del web (parcials o totals) 

Anglès i dins del 
desplegable de 
Lenguas 
Cooficiales també 
gallec i basc 

Anglès Anglès, basc i 
gallec 

Anglès i francès Anglès, francès, 
basc i gallec 

Anglès, francès, 
basc i gallec 

Idiomes del nom oficial i comercial de l’organisme 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Idiomes de l’http per accedir al web 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Es pot entendre 

http://www.casareal.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senado.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.defensordelpueblo.es/
http://www.defensordelpueblo.es/
http://www.defensordelpueblo.info/
http://www.defensordelpueblo.info/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.poderjudicial.es/
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com a neutre. 

Hi ha tractament equitatiu entre català i castellà? 

No No No No No No 

Llengua afavorida 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Altres 

Els principals 
enllaços del web 
en català i les 
notícies i 
actualitzacions 
surten en castellà. 
El Twitter és 
només en castellà. 

 El Twitter és 
només en castellà. 

 La informació en 
català és força 
testimonial i remet 
a força enllaços en 
castellà. El Twitter 
funciona només en 
castellà. 

La llengua dels 
missatges de les 
xarxes socials a 
Facebook i Twitter 
és el castellà.  A 
l’opció del web en 
català hi ha un avís 
al començament: 
“Des de 
poderjudicial.es 
estem fent un gran 
esforç perquè tota 
la informació del 
portal estigui 
disponible en els 
diferents idiomes. 
Si us plau, dispensi 
si algun dels 
continguts encara 
no ha estat 
traduït.” 

 

  



La llengua catalana als webs del govern espanyol - 24 /PL 
 
 

webs 

Gobierno de 
España 
www.lamoncloa.g
ob.es   
www.lamoncloa.es  

Policia Nacional 
www.policia.es  

Guardia Civil 
www.guardiacivil.e
s  
www.guardiacivil.i
nfo  
www.guardiacivil.c
om  

Ejército de Tierra 
www.ejercito.mde
.es  

Armada española 
www.armada.mde
.es  

Ejército del Aire 
www.ejercitodelai
re.mde.es  

Hi ha opció en català? 

Sí, però  molt 
parcial. La majoria 
d’informacions no, 
incloses les 
notícies. 

No Sí, però 
pràcticament tota 
l’opció catalana 
del web és en 
castellà. 

Sí, però 
testimonial 

No No 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan s’hi entra per primer cop 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan anteriorment s’ha entrat a la versió en català 

Català - Castellà Castellà - - 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del castellà? 

No No No No No No 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del català? 

Sí - No Sí - - 

Forma d’accedir a la versió en castellà 

Per defecte, 
clicant a 
Castellano o 
accedint a bona 
part dels 
continguts de les 
opcions del basc, 
català i gallec 

Per defecte Per defecte o 
clicant a 
Castellano 

Per defecte o 
clicant a 
Bienvenido 

Per defecte o 
clicant a 
Bienvenidos 

Per defecte 

Forma d’accedir a la versió en català 

Clicant a Català o 
Valencià 

- Clicant a Catalán Clicant a 
Benvinguts o a 
Benvinguts. Surt 
dues vegades. 

- - 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en català? 

No - No No - - 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en català? 

No - No No - - 

Altres opcions idiomàtiques del web (parcials o totals) 

Anglès, basc i 
gallec 

No n’hi ha cap 
més. 

Anglès, basc i 
gallec 

Anglès, basc i 
gallec 

Anglès No n’hi ha cap 
més. 

Idiomes del nom oficial i comercial de l’organisme 

El nom oficial en 
castellà, el nom 
comercial “La 
Moncloa”, es pot 
considerar neutre, 
atès que és un 
nom d’un palau. 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Idiomes de l’http per accedir al web 

http://www.lamoncloa.gob.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/
http://www.lamoncloa.es/
http://www.policia.es/
http://www.guardiacivil.es/
http://www.guardiacivil.es/
http://www.guardiacivil.info/
http://www.guardiacivil.info/
http://www.guardiacivil.com/
http://www.guardiacivil.com/
http://www.ejercito.mde.es/
http://www.ejercito.mde.es/
http://www.armada.mde.es/
http://www.armada.mde.es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/
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Es pot considerar 
neutre, atès que 
és el nom d’un 
palau. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Castellà Es pot entendre 
com a neutre. 

Castellà 

Hi ha tractament equitatiu entre català i castellà? 

No No No No No No 

Llengua afavorida 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Altres 

  Tot el gruix 
principal de l’opció 
en català és en 
castellà. El Twitter 
només és en 
castellà. 

Tot el gruix 
principal de l’opció 
en català és en 
castellà. 
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webs 

BOE 
www.boe.es  

AEMET 
www.aemet.es  

060 
www.060.es 
www.administraci
on.es  

Agencia Tributaria 
www.agenciatribu
taria.es  
www.agenciatribu
taria.com  

Biblioteca 
Nacional 
www.bibliotecana
cional.es  
www.bne.es  

Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte  
www.mecd.gob.es  

Hi ha opció en català? 

Sí, però només 
parcial al primer 
nivell, després hi 
ha un avís: 
“Contingut no 
disponible en 
català/valencià” i 
la resta és tot en 
castellà. 

Sí Sí Sí Sí Sí, força 
testimonial 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan s’hi entra per primer cop 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà  Castellà 

Llengua que surt per defecte des del navegador en català quan anteriorment s’ha entrat a la versió en català 

Castellà Castellà Català Castellà Castellà Castellà 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del castellà? 

No No No No No No 

Hi ha diferenciació d’opcions segons modalitats lingüístiques del català? 

No Sí No Sí No No 

Forma d’accedir a la versió en castellà 

Per defecte, per 
qualsevol de les 
opcions d’idioma a 
partir del segon 
nivell 
(català/valencià, 
gallec, basc, anglès 
i francès) i clicant a 
Bienvenidos 

Per defecte, o 
clicant a 
Bienvenido 

Per defecte, o 
clicant a 
Bienvenidos 

Per defecte, o 
clicant a 
Bienvenido 

Per defecte o 
clicant a 
Bienvenidos  

Per defecte o 
clicant a 
Bienvenido 

Forma d’accedir a la versió en català 

Clicant a 
Benvinguts 

Clicant a 
Benvinguts o a 
Benvinguts (hi surt 
dues vegades) 

Clicant a 
Benvinguts 

Clicant a 
Benvingut o a 
Benvingut (hi surt 
dues vegades) 

Clicant a 
Benvinguts 

Clicant a 
Benvingut 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en castellà? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Estan tots o la majoria dels continguts del web en català? 

No No No No No No 

Tots els continguts de la primera pàgina s’ajusten a l’opció lingüística triada en català? 

No No No No No No 

Altres opcions idiomàtiques del web (parcials o totals) 

Anglès, francès, 
gallec i basc 

Anglès, francès, 
gallec i basc 

Anglès, gallec i 
basc 

Anglès i gallec Anglès, gallec i 
basc 

Anglès, gallec i 
basc 

Idiomes del nom oficial i comercial de l’organisme 

El nom oficial 
castellà. Pel que fa 
a l’acrònim es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial 
castellà. Pel que fa 
a l’acrònim es pot 
entendre com a 
neutre. 

El nom oficial 
apareix traduït al 
català per un 
corrector 
automàtic, per bé 

Castellà Castellà Castellà 

http://www.boe.es/
http://www.aemet.es/
http://www.060.es/
http://www.administracion.es/
http://www.administracion.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.com/
http://www.agenciatributaria.com/
http://www.bibliotecanacional.es/
http://www.bibliotecanacional.es/
http://www.bne.es/
http://www.mecd.gob.es/
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que no és l’oficial. 

Idiomes de l’http per accedir al web 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

www.060.es és 
neutre. L’altre 
accés, en castellà. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Es pot entendre 
com a neutre. 

Castellà 

Hi ha tractament equitatiu entre català i castellà? 

No No No No No No 

Llengua afavorida 

Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Altres 

Les xarxes socials 
del web només fan 
servir el castellà. 

Les xarxes socials 
del web només fan 
servir el castellà. 

A l’opció en català 
apareix aquest 
avís: “Este sitio 
web ha sido 
traducido por un 
software de 
traducción 
automática sin 
revisión posterior 
por traductores. 
Más información 
en: enlace 
Ocultar” 

  Les xarxes socials 
del web només fan 
servir el castellà. 

 

  

http://www.060.es/
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Plataforma per la Llengua 
Via Laietana, 48 A, principal 2a 

08003 Barcelona 
93 321 18 03 

info@plataforma-llengua.cat  
www.plataforma-llengua.cat 

 
 

mailto:info@plataforma-llengua.cat
http://www.plataforma-llengua.cat/

