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Introducció

El report de queixes de la Plataforma per la Llengua presenta les dades recollides pel servei
d’atenció al públic de l’entitat, les classifica i les ordena per a explicar-ne la significació i
detectar contextos en què el català topa amb més obstacles i dificultats.

La Plataforma per la Llengua té com a objectius prioritaris la defensa de la normalització
del català i la protecció dels drets dels seus parlants. Totes les activitats i accions de
l’entitat responen a la voluntat que el català sigui la llengua comuna de la població als
territoris en què s’ha parlat tradicionalment, que hi sigui l’idioma d’ús públic habitual,
que sigui present i necessari en tots els àmbits de la vida social i que ningú no pateixi cap
discriminació ni obstacle pel fet de parlar-lo. En aquest marc, la Plataforma per la Llengua
elabora anualment quatre grans reports públics sobre la situació del català, amb la finalitat
doble de crear informació i de conscienciar i mobilitzar per la llengua tant els seus parlants
com la població en general.

El servei d’atenció al públic, liderat per un advocat, atén al llarg de l’any les queixes dels
ciutadans que volen denunciar dèficits en l’ús del català o el respecte dels drets lingüístics,
o expressar disconformitat amb la gestió lingüística d’organismes públics o empreses
privades. Els ciutadans poden presentar les queixes per mitjà del correu electrònic, per via
telefònica, emplenant un formulari web, o presencialment a la seu de l’entitat en horari
d’atenció al públic.

El primer d’aquests quatre reports és l’InformeCat, que la Plataforma per la Llengua
elabora cada any des del 2012. L’InformeCat reuneix 50 dades d’interès sobre el català,
amb l’objectiu d’oferir informació de caràcter general sobre la situació de la llengua i les
tendències d’aquell any o els anys precedents. Es tracta del report estrella de l’entitat i és
un document de referència en el debat sobre la llengua.
El segon report és el de les novetats legislatives, que exposa i analitza la normativa
que ha estat aprovada durant l’any precedent i imposa la llengua castellana o relega la
llengua catalana en els territoris del domini lingüístic del català. Els objectius en aquest
cas són la denúncia del nacionalisme espanyol i el supremacisme lingüístic castellà que
és inherent en l’ordenament jurídic espanyol, la refutació dels relats falsos quant a una
suposada sobreprotecció del català i la conscienciació de la població catalanoparlant de la
necessitat de reivindicar un reconeixement ple.

El servei de queixes assessora els ciutadans sobre la situació legal de la llengua i els ajuda
a presentar denúncies, reclamacions i suggeriments davant de les instàncies pertinents. En
alguns casos, les denúncies les presenta la Plataforma per la Llengua mateixa, en nom dels
interessats. En els casos més estratègics, que poden servir per a guanyar el reconeixement
d’un dret col·lectiu o millorar sensiblement la situació del català, la Plataforma per la
Llengua adopta un paper encara més actiu i usa les queixes concretes per a tenir un diàleg
sostingut amb les empreses i institucions concernides o per a impulsar campanyes de
conscienciació i mobilització ciutadana. En aquest sentit, el servei de queixes té un paper
destacat en l’establiment de les prioritats i les campanyes de la Plataforma per la Llengua.
Aquest informe és el report de queixes lingüístiques corresponent a l’any 2019. Com en els
reports anteriors d’aquesta sèrie, el document reflecteix les preocupacions i els problemes
dels parlants de català i els presenta per àmbits, territoris, sector públic o privat, i altres
paràmetres. Es tracta d’un report eminentment quantitatiu i s’ajuda de gràfics i taules per a
presentar les conclusions principals.

El tercer report és el de les discriminacions lingüístiques, que recull les vulneracions dels
drets i els abusos que les administracions públiques i els seus treballadors cometen contra
els parlants de català durant l’any. Els objectius de fons són semblants als del report de
novetats legislatives. El document vol denunciar principalment el nacionalisme espanyol
i el supremacisme lingüístic que li és propi, assenyalar la força d’aquesta ideologia
discriminatòria en l’aparell burocràtic espanyol i conscienciar els parlants que els abusos
no formen part d’una normalitat a què calgui resignar-se.
Finalment, la Plataforma per la Llengua també elabora un report anual de queixes, que és
el que llegiu ara mateix.
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1. Les queixes en l’àmbit
dels drets lingüístics
L’any 2011 el servei de queixes de la Plataforma per la Llengua va començar a recollir els
casos en una base de dades, i l’any 2013 ho va començar a fer de manera sistemàtica i amb
paràmetres exhaustius. Des del 2013, la Plataforma per la Llengua ha atès un total de 3.274
queixes.
Durant els darrers anys el servei ha anat concentrant progressivament un volum de
queixes més gran, probablement perquè l’entitat ha incidit més en el debat públic i s’ha
anat fent més coneguda. Així, l’any 2016 la Plataforma per la Llengua va atendre 395
queixes lingüístiques, el 2017 en va atendre 431 (un augment del 9,1%), el 2018 fins a
570 (un increment del 32,3%) i el 2019 va arribar a un rècord de 725 queixes ateses (un
increment del 27,2%). Les 725 queixes del 2019 representen el 22,1% del total dels 7 anys
transcorreguts des del 2013.

Gràfic 2. Queixes ateses entre el 2013 i el 2019 segons sectors: públic i privat
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Gràfic 1. Queixes ateses entre el 2013 i el 2019
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Tot i l’augment continuat de les queixes lingüístiques cada any entre el 2016 i el 2019, el
pes relatiu de les queixes relacionades amb el sector privat i les relacionades amb el sector
públic s’ha mantingut estable, en una relació aproximada de 70-30, 65-35. Des de l’any
2015, quan les queixes relacionades amb el sector públic van atènyer el 28,2% del total,
la xifra s’ha mantingut al voltant d’un 30%-35%. L’any 2019 la relació ha estat del 68,6%
de queixes relacionades amb problemes del sector privat i el 31,4% de relacionades amb
dèficits del sector públic.
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Malgrat que l’increment total de queixes ha estat constant durant els darrers anys, cal
advertir que això no es vincula necessàriament a un increment dels problemes de caire
lingüístic. Les queixes i les denúncies no són sinó la punta de l’iceberg de la desigualtat
lingüística i el relegament del català. Els ciutadans no recorren a la Plataforma per la
Llengua sempre que perceben deficiències en l’ús de la llengua, pateixen situacions
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desagradables o veuen que se’ls vulneren els drets. Al contrari, en moltes ocasions no hi ha
consciència que es puguin canviar les coses, per molt que l’statu quo sigui indesitjable.
En altres ocasions simplement no hi ha temps de denunciar-ho tot. I, per acabar, no
tothom coneix la Plataforma per la Llengua i el nostre servei d’atenció de les queixes.

2. L’anàlisi de les queixes
per territori, sector i àmbit

Amb tot, la incidència pública de l’entitat ha augmentat significativament durant els
darrers anys i això ha contribuït de ben segur a un augment de l’ús del nostre servei de
queixes per part dels ciutadans. En aquest sentit cal apuntar que durant els darrers anys
l’entitat ha crescut en nombre de socis d’una manera molt destacada i ha passat de tenirne uns 2.000 el 2010 a uns 20.000 a començament del 2020. D’altra banda, una enquesta
elaborada pel gabinet estadístic GESOP el 2019 apuntava que el 51,6% dels habitants de
Catalunya coneix o ha sentit a parlar de la Plataforma per la Llengua, i que aquells qui la
coneixen li donen una nota de 7,8 punts sobre 10.

Sis de cada deu queixes ateses per la Plataforma per la Llengua el 2019, el 60,0% exacte,
van ser presentades per homes, mentre que el 38,6% van ser presentades per dones. En la
resta de casos, l’1,4%, el servei de queixes no va poder determinar el sexe del denunciant.
Aquestes xifres són molt similars a les del 2018, quan els homes van presentar el 60,7% de
les queixes i les dones el 39,1%. Amb tot, les xifres representen un canvi respecte del 2017,
any en què els homes van presentar el 68,4% de les queixes –gairebé 7 de cada 10– i les
dones només el 31,6%.

Gràfic 3. Queixes ateses, segons el gènere de qui les presenta
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El fet que els homes denunciïn més que les dones de manera continuada al llarg del temps
indica que hi ha un comportament diferenciat segons el gènere. És probable que això
tingui relació amb les pautes socials i els rols atribuïts a cada gènere, i amb una major
exposició pública dels homes de determinades edats.
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Les dades recollides per la Plataforma per la Llengua indiquen que els homes tenen més
tendència que les dones a denunciar les deficiències lingüístiques que no inclouen un abús
directe o una vulneració flagrant dels drets individuals. El 45% de les queixes presentades
per dones tenen relació amb discriminacions explícites, mentre que el 55% són de caràcter
més generalista. En el cas dels homes, les queixes més generalistes s’enfilen fins al 62,1%
i les que tenen relació amb discriminacions directes baixen fins al 37,9%. Amb tot, en
nombres absoluts, en totes dues categories els homes denuncien més que les dones.

Gràfic 4. Queixes ateses, segons el gènere i la gravetat del cas

Durant el 2019, una bona part de les persones que havien estat interpel·lades per
l’organització des de les xarxes socials van acabar presentant una queixa definitiva per
correu electrònic o per telèfon a la Plataforma per la Llengua, sovint més detallada i
contextualitzada que la inicial. Tots els usuaris que de bon començament havien adreçat
a la Plataforma per la Llengua els seus comentaris per les xarxes socials, menys un, van fer
cas del nostre suggeriment.
Finalment, en 26 casos, el 3,6% del total, les queixes van arribar a la Plataforma per la
Llengua per mitjans alternatius als previstos per l’entitat.
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Gràfic 5. Queixes ateses, segons el mitjà de presentació
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Un altre factor important a tenir en compte en l’anàlisi de les queixes lingüístiques és el
mitjà pel qual es presenten. El més utilitzat, de lluny, és el correu electrònic: en conjunt, el
81,7% de les queixes que van arribar a la Plataforma per la Llengua durant el 2019 ho van
fer per correu electrònic (592 de 725). El telèfon va ser el segon mitjà més usat, però només
va representar el 12,1% del total (88 queixes). Les queixes presencials van representar un
molt modest 2,6% dels casos (19).
Amb tot, cal indicar que molts dels casos que posteriorment es van convertir en queixes
formals a la Plataforma per la Llengua per altres mitjans, d’antuvi s’havien explicat a Twitter.
La Plataforma per la Llengua té la política de convidar les persones que exposen deficiències
lingüístiques a les xarxes socials a presentar a l’entitat una queixa més detallada.
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L’observació dels mitjans més utilitzats per a presentar les queixes també reforça la
conclusió que el comportament dels usuaris del servei d’atenció de la Plataforma per
la Llengua és diferenciat segons el sexe. Així, si s’encreuen les dades dels mitjans que
s’utilitzen i el sexe dels interessats, trobem que el correu electrònic és 7,8 punts més usat
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pels homes que per les dones, mentre que el telèfon té el doble de pes entre les dones
(17,5%) que entre els homes (8,7%), tot i que en termes absoluts les dones presenten
menys queixes.
A més, només l’1,1% de les dones van formular les queixes presencialment, mentre que
els homes ho van fer el 3,7% de vegades. Amb tot, cal indicar que l’ordre pel que fa als
mitjans més usats és molt semblant en tots dos sexes. Així, el mitjà més utilitzat és el correu
electrònic tant pels homes (84,6%) com per les dones (76,8%), i el segon és el telèfon (8,7%
pels homes i 17,5% per les dones).

Gràfic 7. Queixes ateses el 2019, segons el mes
Gener

75 (10,3%)
56 (7,7%)

Febrer

36 (5,0%)

Març

44 (6,1%)

Abril

64 (8,8%)

Maig

Gràfic 6. Queixes ateses, segons el gènere i el mitjà de presentació
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La mitjana mensual de les queixes rebudes per la Plataforma per la Llengua durant el 2019
va ser de 60,4, gairebé 13 més que no pas el 2018 (47,5 mensuals), 24,5 més que el 2017
(35,9) i 27,5 més que el 2016 (32,9). La mitjana diària va ser de gairebé 2 queixes diàries, 0,5
més que el 2018, 0,8 més que el 2017 i 0,9 més que el 2016.
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Amb tot, com en els anys anteriors, la distribució de les queixes segons els mesos no
segueix cap patró definit ni és equitativa. El 2016 els mesos amb més queixes van ser el
març, l’abril i l’agost; el 2017 van ser el març, el juliol i el novembre; el 2018 el novembre, el
desembre i el febrer; i el 2019 van ser el juliol, el gener i el novembre.
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2.1. Distribució per territoris
L’augment en el nombre de queixes de l’any 2019 respecte del 2018 no es distribueix de
manera equitativa entre els diferents territoris del domini lingüístic. A Catalunya les queixes
van passar de 514 el 2018 a 624 el 2019, un augment del 21,4%. Al País Valencià el volum de
queixes va restar força estable: 34 el 2018 i 37 el 2019, que representa un augment del 8,9%.
A les Illes Balears es va passar de 18 queixes a 29, que significa un augment del 61,1%. La
resta de territoris van passar de 3 a 5 queixes, que implica un augment del 66,7%.
En nombres absoluts, Catalunya està molt sobrerepresentada: sense comptar l’Aran, que és
un territori occitanòfon, Catalunya representa tan sols el 55,3% de la població del domini
lingüístic del català, però acumula el 86,1% de les queixes. Si es divideix el percentatge
de queixes corresponent a cada territori pel percentatge de població sobre el total del
domini lingüístic, surten els índexs de representació següents, en què menys de l’1 és
infrarepresentació i més de l’1 és sobrerepresentació: Catalunya sense l’Aran: 1,6; la zona
catalanoparlant del País Valencià: 0,2; les Illes Balears: 0,5; i la resta del domini lingüístic: 0,1.
Taula 1. Queixes ateses, segons el territori
Territori
Catalunya*

Nombre
de queixes

Població

624 (89,8%)

7.609.523 (55,3%)

1,6

37 (5,3%)

4.356.643 (31,7%)

0,2

Illes Balears

29 (4,2%)

1.149.460 (8,4%)

0,5

5 (0,7%)

641.873 (4,7%)

0,1

30

-

-

13.757.499 (100%)

1

Territori desconegut
Total

695 (100%) de 725

* Sense l’Aran; ** Sense l’àrea de domini lingüístic del castellà

L’índex de representació canviaria probablement una mica si es volgués fer encara més
acurat i es dividís el percentatge de queixes de cada territori pel seu pes percentual en
població habitualment catalanoparlant, i no pel seu pes en població total. Tanmateix,
la claredat de les dades per població total fa pensar que l’únic índex que canviaria
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L’explicació de la situació de descompensació territorial té possiblement diferents causes.
Per una banda, les reivindicacions lingüístiques han estat tradicionalment més potents i
transversals a Catalunya que a la resta de territoris i el teixit associatiu de Catalunya en aquest
àmbit és més antic i extens, amb més penetració social. Per una altra banda, la Plataforma
per la Llengua mateixa és una entitat fundada a Barcelona, on té la seu, i la majoria dels socis
són de Catalunya. Les divisions administratives creen dinàmiques politicosocials, debats i
imaginaris propis, que obstaculitzen que els grups que desborden aquests límits i que estan
units per característiques com la llengua s’organitzin de manera comuna i efectiva.
En tot cas, el pes central de Catalunya pel que fa a les queixes que atén la Plataforma per
la Llengua ha aconsellat de dedicar una subsecció a analitzar aquest territori de manera
específica. Posteriorment es dedicarà una segona subsecció a analitzar la resta de territoris
en conjunt.

Índex de
representació

País Valencià**
Altres territoris

significativament seria el dels “altres territoris”, perquè la Catalunya del Nord és l’únic
territori amb un pes per població total notablement diferent del seu pes per població
estrictament catalanoparlant. En aquest sentit, les dades per població total són prou
coherents i permeten de concloure que el servei d’atenció lingüística de la Plataforma per
la Llengua té més implantació a Catalunya que no pas a la resta de territoris del domini
lingüístic del català.

2.1.1. Catalunya
No és només Catalunya que està sobrerepresentada quant al volum de queixes respecte de
la resta de països de llengua catalana: el Barcelonès, i molt concretament Barcelona, estan
molt sobrerepresentats respecte de la resta de Catalunya.
A la capital i la seva comarca es presenten moltes més queixes que no els correspondria
per població. A la comarca del Barcelonès en concret hi viuen 2,3 milions de persones,
aproximadament 3 de cada 10 habitants de Catalunya, però s’hi acumula una mica més de
la meitat de les queixes: 293 de 570 (les queixes procedents de Catalunya eren de 624 en
total, però en 54 casos no es van poder vincular a una comarca concreta). Això és un índex
de representació de l’1,7, molt per sobre de l’1 que hi seria proporcional.
La ciutat de Barcelona en concret encara està més sobrerepresentada i té un índex de 2,2.
En comparació, comarques com el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Tarragonès, no
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tan diferents d’aquella des del punt de vista sociolingüístic, tenen índexs de representació
de 0,9, 0,7 i 0,5, respectivament. En l’annex I el lector trobarà una relació completa del
nombre de queixes presentades en cada comarca i la representativitat que tenen sobre el
conjunt de Catalunya.

Mapa 1. Queixes a Catalunya, per comarques

Aran

La sobrerepresentació barcelonina pot tenir diverses explicacions, però el fet que altres
comarques demogràficament semblants no segueixin el mateix patró sembla apuntar
al fet que l’efecte de capitalitat hi juga un paper determinant: l’acumulació de seus de
l’Administració General de l’Estat i empreses grans, àmbits en què el català sovint es
descuida, contribueix probablement a la proliferació de queixes.
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Al mapa 1 es pot apreciar el volum de queixes per comarques. Les comarques en què no
es va registrar cap queixa sovint són territoris poc poblats. En la majoria de comarques
es van presentar entre 1 i 9 queixes. En algunes comarques de població mitjana (el Vallès
Oriental, el Tarragonès, el Segrià, el Gironès, Osona i l’Anoia), se’n van presentar entre 11 i
30. Al Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, tres comarques on la Plataforma per
la Llengua té representació en forma de grup territorial, se’n van presentar entre 31 i 62. Al
Barcelonès van ser 289.
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Per altra banda, és possible que a Barcelona hi hagi més consciència i militància
lingüística, o bé més coneixement de la Plataforma per la Llengua. En tot cas, la tradició
associativa i reivindicativa de la capital de ben segur que tenen un paper en el grau de
militància lingüística aparentment més elevat que a la resta del país.

Si s’observa l’índex de representació de les 41 comarques catalanoparlants de Catalunya
–o sigui, la divisió del pes percentual en queixes pel pes percentual en població– es poden
establir tres grans agrupacions: les que estan infrarepresentades (un índex que hem situat
entre el 0 i el 0,6), les de representació més o menys proporcional (un índex que hem
situat entre el 0,7 i l’1,3, però que en el nostre cas només arriba a l’1,1) i les que estan
sobrerepresentades (un índex que aniria de l’1,4 en amunt, però que en el nostre cas va de
l’1,6 a l’1,7).
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Amb aquests intervals hi ha 3 comarques sobrerepresentades (el Barcelonès, la Ribera
d’Ebre i el Ripollès), 18 tenen una representació més o menys proporcional i 20 estan
infrarepresentades. Com s’ha esmentat, en l’annex I es pot trobar una relació completa
d’aquests índexs.

Mapa 2. Índex de representativitat sobre la població de Catalunya, per comarques
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Com s’ha dit, la ciutat de Barcelona encara està més sobrerepresentada que la seva
comarca. Així, si l’índex de representació del Barcelonès sobre el conjunt de Catalunya
(sense l’Aran) és de l’1,7, el de Barcelona és del 2,2.
Dins de la ciutat, els districtes també presenten diferències significatives pel que fa al
volum de queixes que registren. Si es divideix el percentatge de queixes de cada districte
pel percentatge de població que inclouen, s’observa que Ciutat Vella i l’Eixample generen
moltes més queixes que no els pertocaria, mentre que Nou Barris i Sant Andreu, i HortaGuinardó en menor mesura, en registren moltes menys que no se’ls suposaria.
Del total de 247 queixes de Barcelona que poden atribuir-se a un districte (n’hi ha 27 més
que no és possible de situar en el plànol de la ciutat), 112 (el 45,4%) es concentren a Ciutat
Vella i l’Eixample, que entre tots dos inclouen només el 22,5% de la població (per tant, en
conjunt tenen un índex de representació de 2).
En canvi, Nou Barris, Sant Andreu i
Horta-Guinardó tenen el 30,1% de la
població però només registren el 8,5%
de les queixes, 21 de 247 (un índex del
0,3). Això de ben segur té relació amb
el fet que les seus de les institucions
i bona part del teixit empresarial es
concentren al centre de la ciutat, però
probablement també hi té un paper
el perfil sociolingüístic dels diferents
districtes.
En aquest sentit, la resta de districtes,
que no són al centre de la ciutat però
tenen un perfil més catalanoparlant
que els menys representats, tenen una
representació proporcional: recullen
el 47,3% de la població i el 46,2% de
les queixes (un índex de gairebé 1). En
l’annex II hi ha una relació completa del
nombre i el percentatge de les queixes
per districte, del pes poblacional i dels
índexs de representativitat.

Mapa 3. Índex de representativitat sobre
la població de Barcelona, per districtes
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Gràfic 8. Queixes al País Valencià, per comarques
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Gràfic 9. Queixes per discriminació explícita, a València i a la resta del País Valencià
30
Nombre de queixes

Com en el cas de Barcelona, possiblement l’efecte capitalitat té un paper clau en la
descompensació a favor de la ciutat de València, en el sentit que hi ha moltes més seus
institucionals i de grans empreses que a la resta del país. Una dada que sembla apuntar
en aquest sentit és que a la ciutat de València hi ha una incidència de queixes per motiu
d’una discriminació explícita superior que a la resta del país. Així, 14 de les 18 queixes
presentades a la capital són per una discriminació explícita (77,8%), mentre que a la resta
del territori només ho són 11 de 19 (57,9%). València acapara el 56% de les queixes per
discriminació explícita, però tan sols el 33,3% de les generalistes.

12

2
0

Fora de Catalunya, les queixes enviades a la Plataforma per la Llengua van ser molt menys
nombroses, i això dificulta que es puguin extreure conclusions acurades a partir de les
dades. Tanmateix, se’n poden destacar alguns elements.

Al marge de la ciutat –que és una comarca en si mateixa–, només es van presentar queixes
en 11 de les 25 altres comarques que estan totalment o parcialment a la zona de predomini
del català: 5 a l’Alacantí, 3 al Baix Vinalopó, 2 al Baix Maestrat i a la Marina Baixa i 1 a la
Costera, la Plana Alta, la Ribera Alta, la Safor i les tres Hortes.

14
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2.1.2. Resta del domini lingüístic

En el cas del País Valencià, la capital acumula el 48,6% de les queixes, concretament 18 de 37.
València tenia el gener del 2019 790.854 habitants sobre un total de les 4.356.643 persones
que vivien en el conjunt de la zona catalanoparlant del País Valencià (el 18,2%), i això significa
que la capital té molta sobrerepresentació, concretament amb un índex del 2,7.

18

18
Nombre de queixes

És difícil d’exagerar el pes del centre de Barcelona en la producció de queixes que atén el
servei d’atenció de la Plataforma per la Llengua. Ciutat Vella acumula 34 de les 725 queixes
del total del domini lingüístic, el 4,7%. Si el percentatge es fa només sobre les queixes per
a les quals es pot determinar que van passar a Ciutat Vella o les que no, que són 614, el
districte registra el 5,5% de les queixes. El districte té 103.429 habitants, el 0,8% del total
del domini lingüístic del català, de 13.757.499 d’habitants. Això representa un índex de
representació del 6,9.

25
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Discriminació explícita
Resta del País Valencià

En el cas de les Illes Balears, la capital presenta un nombre de queixes molt més
representatiu de la seva població que en els casos català i valencià. Així, Palma, amb una
població del 36,2% (416.065 habitants sobre 1.149.460), acumula el 37,9% de les queixes
(11 de les 29) i presenta un índex de representativitat de poc més d’1. Mallorca, l’illa
principal, també té una representació proporcional, amb el 76,0% de les queixes i el 78%
de la població, un índex de poc menys d’1. Les Pitiüses, el conjunt d’Eivissa i Formentera,
estan lleugerament sobrerepresentades, amb el 17,2% de les queixes i només el 13,9% de
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la població, un índex de l’1,2. En canvi, Menorca està clarament infrarepresentada, amb
el 3,4% de les queixes i el 8,1% de la població (un índex del 0,4). Una de les queixes no va
poder ser atribuïda a cap illa en concret, per manca d’informació.
Gràfic 10. Nombre de queixes a les Balears, per illes
1
(3,4%)
1
(3,4%)

La quarta queixa estava localitzada al Torricó, a la comarca de la Llitera, a la Franja de
Ponent. En aquest cas, la persona denunciant explicava que el supermercat Spar del
municipi havia retirat el català de les bosses de plàstic després de rebre pressions de
grupuscles espanyolistes de Binèfar i de Monsó. Finalment, la cinquena queixa feia
referència a faltes d’ortografia en la versió catalana de la pàgina web de l’Observatori
Pirinenc del Canvi Climàtic, un institut públic transfronterer amb participació catalana,
aragonesa, basca, navarresa i occitana que actualment té la seu a Jaca, a l’Aragó.

2.2. Distribució per sector

5
(17,2%)

22
(76,0%)

Mallorca
Eivissa i Formentera

El sector, públic o privat, en què s’han produït les queixes és un altre element bàsic en
l’anàlisi del problema lingüístic. Com s’ha dit en l’apartat 1, des del 2015, aproximadament
un terç de les queixes han estat relacionades amb els dèficits lingüístics del sector públic,
i els altres dos terços amb els del sector privat. El 2019, la relació ha estat del 31,4% en el
sector públic (228 queixes) i el 68,6% en el privat (497 queixes).

Menorca
Desconegut

Gràfic 11. Queixes ateses, per sectors

Finalment, un total de 5 queixes de l’any 2019 van ser en territoris de fora de Catalunya, el
País Valencià i les Illes Balears, un mer 0,7% del total.
Dues d’aquestes queixes estaven localitzades a Andorra, estat independent on el català
és l’única llengua oficial. En un cas, la queixa denunciava que l’empresa de comunicació
social Twitter impedia de fer anuncis publicitaris en català a la seva plataforma web. L’altra
queixa denunciava que la pel·lícula Frozen no es reproduïa en català als cinemes del
país i que el govern no hi feia res. En aquest sentit cal dir que la llei andorrana no obliga
les empreses cinematogràfiques i els establiments de cinema a distribuir i reproduir les
pel·lícules en català.
Una altra queixa estava localitzada a Perpinyà, la capital del Rosselló i de la Catalunya del
Nord. La persona denunciant es queixava que a l’oficina de turisme no va rebre l’atenció en
català. En aquest sentit cal tenir present que la llengua a la Catalunya del Nord es troba en
una situació crítica: segons dades del 2015 de la Generalitat de Catalunya, només el 35,4%
de la població sap parlar català, i només el 5,7% ho fa habitualment.
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Amb tot, hi ha hagut diferències territorials importants. A Catalunya les proporcions han
estat semblants a les generals, com és natural pel pes determinant que representa sobre
el conjunt, i ha tingut el 30,1% de les queixes en el sector públic i el 69,9% en el privat. En
canvi, al País Valencià les queixes en el sector públic han estat gairebé la meitat del total,
el 45,9%, respecte del 54,1% de les que estan relacionades amb les empreses i institucions
privades. Les Illes Balears han estat un punt intermedi: el 37,9% de les queixes tenen
relació amb comportaments de l’Administració, i el 62,1% amb els del sector privat.

restants (l’11,9%). La Unió Europea no ha generat històricament gaires queixes adreçades a
la Plataforma per la Llengua, per la seva llunyania del ciutadà, i enguany no n’ha generat cap.

Gràfic 12. Queixes relacionades amb el sector públic, segons l’administració

27
11,9%

Taula 2. Nombre de queixes per territori i sector
Territori

Sector públic

Sector privat

Total

Catalunya

188

82,5%
(30,1%)

436

87,7%
(69,9%)

624

86,1%
(100%)

País Valencià

17

7,5%
(45,9%)

20

4%
(54,1%)

37

5,1%
(100%)

Illes Balears

11

4,8%
(37,9%)

18

3,6%
(62,1%)

29

4%
(100%)

Altres territoris

3

1,3%
(60,0%)

2

0,4%
(40,0%)

5

0,7%
(100%)

Territori
desconegut

9

3,9%
(30,0%)

21

4,2%
(70,0%)

30

4,1%
(100%)

228

100%
(31,4%)

497

100%
(68,6%)

725

100%
(100%)

Total

2.2.1. El sector públic
En el cas concret de les queixes en el sector públic, l’Administració General de l’Estat i
l’administració autonòmica generen una xifra de queixes semblants, aproximadament un
terç cadascuna: 83 la primera (el 36,4%) i 78 la segona (el 34,2%). L’administració local genera
aproximadament una sisena part de les queixes, 40 (el 17,5%), i les altres administracions,
com ara les universitats, les diputacions i els consorcis de transports, generen les 27 queixes
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No es poden percebre diferències clares en el comportament dels diferents nivells
administratius segons el territori en què presten el servei o tenen la seu o l’oficina. Fora
de Catalunya el nombre de queixes no és elevat, i això dificulta que les dades siguin
significatives.
Si es compara el cas català amb el valencià –el segon que aplega més dades–, sembla
que el nivell estatal i l’autonòmic tenen un pes semblant en la generació de queixes: a
Catalunya el 36,7% de les queixes en el sector públic són per l’Administració General
de l’Estat i el 35,1% per l’autonòmica, i al País Valencià el 35,2% són per l’Administració
General de l’Estat i el 29,4% per l’autonòmica.
En el cas valencià, l’administració local genera proporcionalment més queixes (el 29,4%)
que en el català (el 16%), però les xifres valencianes són tan baixes en nombres absoluts
que no permeten d’extreure’n conclusions. En els altres casos, l’escassedat de xifres és
encara més acusada.
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Taula 3. Queixes relacionades amb el sector públic, per administració i territori
Territori

Finalment, el comerç minorista va generar 12 queixes (2,4% del sector privat) i el sector de
l’automoció, vehicles i components, en va generar 7 (1,4%). No es van poder classificar 39
dels casos (el 7,9%) en cap dels 9 sectors econòmics esmentats.

Estatal

Autonòmica

Local

Altres

69 (36,7%)

66 (35,1%)

30 (16,0%)

23 (12,2%)

País Valencià

6 (35,2%)

5 (29,4%)

5 (29,4%)

1 (5,9%)

Illes Balears

1 (9,1%)

7 (63,6%)

3 (27,3%)

0

Altres territoris

1 (33,3%)

0

1 (33,3%)

1 (33,3%)

Territori desconegut

6 (66,7%)

0

1 (11,1)

2 (22,2%)

83 (36,4%)

78 (34,2%)

40 (17,5%)

27 (11,9%)

Catalunya

Total

Gràfic 13. Queixes relacionades amb el sector privat, per sector econòmic
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2.2.2. El sector privat
Si el sector públic es pot dividir en diferents nivells administratius, el privat es pot dividir en
sectors econòmics. Per a aquest estudi, les queixes ateses per la Plataforma per la Llengua
van ser distribuïdes en 10 sectors econòmics.
El sector amb més incidència de queixes va ser el de les empreses de serveis, categoria
en què no s’hi ha inclòs les companyies telefòniques. Aquest sector econòmic va generar
125 queixes, una quarta part de les 497 atribuïbles al sector privat (25,2%). El segon sector
econòmic amb més queixes van ser les grans superfícies i franquícies –els supermercats
i grans magatzems de venda no especialitzada i les cadenes d’establiments–, que van
generar 84 queixes, una sisena part (16,9%). En tercer i quart lloc hi va haver l’hostaleria i
restauració i les activitats basades en internet, amb 59 i 53 queixes, respectivament, més o
menys una desena part cadascuna –concretament l’11,9% i el 10,7%.
El següent sector en nombre de queixes va ser el de les empreses de telefonia i informàtica,
que van aplegar 38 queixes, el 7,6% del total del sector privat. Les tres categories següents
van aplegar al voltant del 5% de les queixes cadascuna: les empreses productores del
sector secundari i industrial en van generar 30 (6%), les institucions i organismes privats
–associacions, clubs esportius, partits polítics, fundacions– en van generar 26 (5,2%), i les
empreses de transport –aerolínies, navilieres, companyies de taxi privades– en van originar
24 (4,8%).
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El nombre reduït de queixes fora de Catalunya i la gran quantitat de sectors econòmics
en què s’han classificat fan que l’encreuament de les dades de queixes del sector privat
per les variables de territori i sector econòmic doni resultats poc significatius. Com es pot
observar en el gràfic 14, la importància de cada sector econòmic en la generació de queixes
és significativament diferent en els diversos territoris, i per tant els resultats són força
heterogenis.
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Gràfic 14. Percentatge de cada sector econòmic sobre el total de cada territori
Catalunya

L’àmbit referent a la llengua del producte inclou les queixes en què béns i serveis de caràcter
essencialment lingüístic no estaven disponibles en català (continguts formatius, telèfons
mòbils, navegadors de vehicles, etc.). En aquest cas les queixes van ser 102, el 14,1%.
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2.3. Distribució per àmbit
Al marge de si els fets que van motivar les queixes van produir-se en el sector públic o en
el privat, i en quin nivell administratiu o sector econòmic, la situació concreta és també
important. Cada queixa presenta particularitats, però també té elements comuns amb
altres queixes. Mitjançant una identificació dels patrons comuns és possible de dividirles en diferents àmbits. Les queixes han estat classificades en 9 àmbits diferents, amb la
voluntat de conèixer les diferents perspectives amb què es poden viure les vulneracions de
drets o situacions desagradables que duen el ciutadà a queixar-se.
Entre aquests àmbits, el que ha generat més queixes ha estat l’atenció oral o escrita, és a
dir, les situacions en què algú –normalment un treballador, ja sigui del sector públic o del
privat– s’ha negat a atendre algú altre en català, no l’ha entès en aquesta llengua o bé l’ha
pressionat o forçat a usar-ne una altra. En total, les queixes per motiu de mancances o
discriminacions en l’atenció oral han estat 298, el 41,1%.
El segon i el tercer àmbits en importància han estat els webs i els serveis en línia, per una
banda, i la llengua del producte, per l’altra. En el cas dels webs i els serveis en línia es fa
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referència a l’absència del català o a un ús deficient o insatisfactori d’aquesta llengua
a internet, generalment per part de proveïdors de serveis. Aquest àmbit ha generat 115
queixes, el 15,9% del total.

El quart àmbit en importància va ser la informació exposada al públic: els rètols dels
establiments, les cartes dels restaurants, els panells de l’aeroport... En aquest àmbit hi va
haver 66 queixes, el 9,1% del total. El cinquè àmbit va ser la documentació oficial: títols,
certificats, etc. En aquest cas, les queixes van ser 40, el 5,5%.
Els quatre àmbits restants van reunir poques queixes, al voltant del 2% cadascun. Són,
per ordre d’importància, els contractes, els tiquets i les factures (14 queixes, l’1,9%),
l’etiquetatge i les instruccions comercials (14 queixes, l’1,9%), el cinema i els mitjans de
comunicació (13 queixes, l’1,8%), i la publicitat (11 queixes, l’1,5%). Finalment, 52 queixes
(el 7,2%) no van poder ser classificades en cap dels 9 àmbits.

Gràfic 15. Queixes per àmbit
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Els diversos territoris del domini lingüístic del català no presenten diferències importants
quant als àmbits en què es formulen les queixes. Això indica que en termes generals els
parlants dels diferents territoris tenen preocupacions lingüístiques similars i que perceben
deficiències en els mateixos àmbits, per bé que això podria amagar diferències importants
en l’estat real de la llengua als diferents territoris: podria ser que en alguns territoris més
normalitzats lingüísticament es consideressin denunciables mancances que en altres
són més acceptades, però que als territoris menys normalitzats hi hagués situacions
més desagradables i això donés com a resultat una certa homogeneïtat aparent en la
distribució de queixes per àmbits.
En tot cas, el pes relatiu de cada àmbit ha estat molt similar en els tres territoris principals,
amb l’excepció concreta dels webs i els serveis en línia, que a les Illes Balears han generat un
volum de queixes apreciablement superior. També cal dir que en territoris amb menys dades
han romàs buits alguns dels àmbits que generalment originen menys volum de queixes.
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Per exemple, l’àmbit dels webs i els serveis en línia ha estat el segon que ha generat més
queixes en el sector privat, amb el 19,9% de les queixes (99 de 497), però en el sector públic
només ha estat el cinquè en importància, amb un mer 7% de les queixes (16 de 228).
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sector i l’altre.
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Si es mira per sectors, en canvi, els diferents àmbits han presentat diferències importants.
Per bé que en tots dos casos l’àmbit amb més queixes ha estat el de l’atenció oral o escrita,
amb un pes similar –42,5% de les queixes en el sector privat (211 de 497) i 38,2% en el
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En el sector públic, el segon àmbit en importància ha estat la llengua del producte, amb el
18,9% de les queixes (43 de 228), mentre que en el sector privat ha estat el tercer àmbit en
importància, amb un pes percentual significativament menor: l’11,9% de les queixes, 59 de
497. En el cas del sector públic, la gran majoria de les queixes per la llengua del producte
fan referència a classes, cursos i conferències que no se celebraven en català o en què no
es permetia de participar en aquesta llengua.

67,9% de les queixes. També són un problema destacable en les grans superfícies (32,1%
de les queixes) i en les institucions i els organismes privats (19,2%). La llengua del producte
genera gairebé 3 de cada 10 queixes del sector dels vehicles i components (71,4%) i gairebé
la meitat de les del sector de les empreses productores (46,7%). La llengua del producte
també és el segon àmbit generador de queixes en les activitats basades en internet
(videojocs, sèries, pel·lícules...), amb el 24,5%.

Els àmbits restants també presenten diferències importants per sectors, en molts casos per
les característiques intrínseques que presenten, i no necessàriament per una incidència
més gran de les males pràctiques. Així, les queixes per deficiències lingüístiques en els
contractes, els tiquets i les factures representen el 2,8% del total del sector privat (14 de
497), però el 0% del sector públic (no n’hi ha hagut cap cas). A la inversa, les protestes per
mancances en la documentació oficial representen l’11,4% de les queixes en el sector
públic (26 de 228) i un mer 2,8% en les del sector privat (14 de 497). Això és així perquè en la
vida dels ciutadans els contractes i tiquets del sector privat són més nombrosos que no els
del sector públic, però en canvi la documentació regulada oficialment que no té caràcter
contractual és sovint burocràtica i no de caràcter privat.

La informació exposada al públic és el segon àmbit en importància en el sector de
l’hostaleria i la restauració (25,4%) i té una certa importància en el comerç minorista
(16,7%) i en les grans superfícies i les franquícies (10,7%). Finalment, les queixes referents a
l’etiquetatge i les instruccions tenen una certa rellevància en el comerç minorista (16,7%) i
en les empreses productores (13,3%).

Gràfic 18. Queixes del sector privat, per sector econòmic i àmbit

Grans superfícies
i franquícies

32 (38,1%)

Com s’ha esmentat, tant en el conjunt del sector públic com en el conjunt del sector privat,
al voltant de 4 de cada 10 queixes ho són per mancances o discriminacions en l’atenció
oral o escrita.
Concretament, en el sector privat, l’atenció oral o escrita va generar el 42,5% de les queixes,
211 de 497. En 7 dels 10 sectors econòmics en què aquest estudi ha dividit el sector privat,
l’àmbit de l’atenció oral o escrita aplega més queixes que qualsevol altre, i en 4 representa
la meitat o més de les queixes.
Els 7 sectors en què la primera font de queixes és l’atenció oral o escrita són: les empreses
de telefonia i informàtica (71,1%), l’hostaleria i la restauració (66,1%), les empreses de
transport (62,5%), el comerç minorista (50%), les empreses de servei (48,8%), les grans
superfícies i franquícies (38,1%) i les institucions i organismes privats (26,9%).
En el sector econòmic de les activitats basades en internet el principal àmbit de queixa
són els webs i els serveis en línia, o sigui, la infraestructura mateixa del servei web, amb el
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2.3.2. Els àmbits en el sector públic
Com s’ha vist, l’atenció oral i escrita és l’àmbit en què les mancances lingüístiques generen
més descontentament entre la població, de manera molt transversal per territoris i sectors
econòmics. Com també s’ha esmentat, tant en el sector públic en conjunt com en el privat
en conjunt, unes 4 de cada 10 queixes ho són per dèficits o discriminacions en l’atenció
oral o escrita. En el sector públic les queixes per aquest motiu són específicament 87 de
228, el 38,2%.
Els diferents nivells administratius en què és divideix el sector públic reprodueixen aquesta
tendència: en els tres plans de govern principals, l’estatal, l’autonòmic i el local, l’atenció
oral o escrita és l’àmbit que genera més queixes. Tanmateix, la proporció de queixes per
aquest motiu en cada administració és significativament diferent.
En el pla estatal, 42 de les 83 queixes, el 50,6%, tenen relació amb l’atenció al ciutadà. En
canvi, en el pla local les queixes per l’atenció baixen al 40% (16 de 40), i en l’autonòmic
al 33,3% (26 de 78). Això és indicatiu de les diferències en els requisits lingüístics dels
treballadors: els estatals només tenen l’exigència de saber castellà, mentre que, en general,
els autonòmics i locals han de saber tant castellà com català. A més, l’Administració central
no permet als ciutadans l’ús del català quan l’òrgan competent no està situat en territoris
on aquesta llengua és oficial, encara que hi tingui jurisdicció, i per tant, afecti la vida dels
ciutadans que hi viuen.
La llengua del producte és l’àmbit principal de descontentament en les administracions
diferents de les tres principals, amb el 37%. Això és així perquè l’àmbit de la llengua del
producte inclou les classes i els cursos, i una bona part de les queixes per mancances
lingüístiques en l’educació i la formació estan radicades a les universitats, que tenen una
administració autònoma. La llengua del producte és el segon àmbit amb més queixes en
el pla local (25%) i en l’autonòmic (21,8%), perquè aquestes administracions organitzen
cursos, seminaris, conferències i visites guiades, i en el cas autonòmic, gestionen el sistema
educatiu primari i secundari.
En el cas de l’Administració General de l’Estat, per contra, el segon àmbit més
problemàtic és el de la documentació oficial, que genera el 19,3% de les queixes. Una
raó principal per a això és, novament, que els òrgans que no estan radicats en territori
on el català és oficial no tenen l’obligació de fer-lo servir ni de permetre’l, encara que
prestin serveis a catalanoparlants que viuen en aquests territoris. En aquest sentit, en
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les administracions autonòmica i local, que sí que estan obligades a tractar el català
com una llengua oficial en tots els casos, la documentació oficial genera moltes menys
queixes, el 9% i el 7,5%, respectivament.
Els àmbits de la informació exposada al públic i dels webs i els serveis en línia també
tenen una certa incidència, per bé que de menys entitat que els anteriors. La informació
exposada al públic genera el 8,4% de les queixes en l’Administració estatal, el 12,8%
en l’autonòmica, el 12,5% en la local i el 14,8% en la resta. Els webs i els serveis en línia
generen el 7,2% de les queixes en l’Administració estatal, el 3,8% en l’autonòmica, el
12,5% en la local i el 7,4% en la resta. Les lleis del cinema i els mitjans de comunicació
públics van generar 1 queixa contra l’Administració estatal (1,2%) i 4 contra l’autonòmica
(5,1%), i la publicitat en va generar 2 en les administracions diferents de les tres principals
(7,4%). Finalment, l’etiquetatge i les instruccions, per una banda, i els contractes i les
factures, per una altra, són àmbits que no van generar cap queixa en el sector públic,
principalment perquè són àmbits molt relacionats amb el món del consum, de caràcter
eminentment privat.

Gràfic 19. Queixes en el sector públic, per tipus d’administració i àmbit
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3. Els incompliments legals
En matèria lingüística, no sempre que els ciutadans denuncien tractes discriminatoris,
males pràctiques, mancances i deficiències, hi ha un incompliment legal. En alguns casos
es tracta de situacions que –per bé que millorables– no solen constituir cap delicte o
infracció en cap legislació: faltes d’ortografia en missatges publicitaris, expressió pobra
per part d’un presentador de televisió, dèficits de caràcter social i comunitari en l’ús de la
llengua, etc.
Amb tot, en molts altres casos denunciats de discriminació o mancances lingüístiques, si
no hi ha un incompliment legal és perquè l’estat espanyol reconeix als parlants de castellà
uns drets o privilegis que no fa extensius als parlants de català i perquè les lleis espanyoles
no reconeixen per al català l’estatus que les legislacions d’altres estats plurilingües
reconeixen per a les llengües de tots els seus grups lingüístics autòctons.
La legislació espanyola està molt influïda i condicionada pel nacionalisme espanyol,
una ideologia que històricament s’ha configurat al voltant del supremacisme lingüístic
castellanista, entre altres coses. El nacionalisme espanyol parteix de la idea que la llengua
castellana és eminentment superior a la resta d’idiomes autòctons de l’estat espanyol i que
és la “comuna” de la ciutadania, amb independència de quina llengua familiar i habitual
tenen realment les persones i les comunitats lingüístiques i nacionals concretes, i de quina
és la llengua històricament parlada en cada territori.
Aquests arguments, que sovint es defensen amb postulats històricament revisionistes,
influeixen profundament en les lleis i les institucions. Per aquest motiu, molts dels tractes
antiigualitaris, les discriminacions i les deficiències que ocasionen les queixes de ciutadans
catalanoparlants i que la Plataforma per la Llengua atén no constitueixen il·legalitats.
No és cap incompliment legal el fet que un ciutadà no sigui entès en català per un
funcionari estatal i hagi d’esperar que l’atengui algú altre que hi sigui competent; mentre
que un ciutadà castellanoparlant és entès per tothom, i al moment. Tampoc no ho és que
una marca d’alimentació no etiqueti els productes en català, però sí en castellà, perquè el
castellà és l’única llengua autòctona de l’estat que el govern espanyol va sol·licitar que fos
oficial a la Unió Europea, i la legislació europea només permet que les autoritats estatals
requereixin en l’etiquetatge alimentari les llengües que són oficials de la Unió.
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Tampoc no és il·legal que l’Audiència Nacional espanyola o el Tribunal Suprem de l’estat
espanyol rebutgin els recursos judicials en català, tot i que tenen jurisdicció sobre territoris
catalanoparlants i les persones que hi viuen, perquè la Constitució espanyola fa del
castellà la llengua oficial de l’Administració arreu del territori i només permet l’oficialitat de
les altres llengües dins de territoris determinats.
Amb tot, una gran majoria de les queixes que són ateses per la Plataforma per la Llengua
denuncien fets que representen incompliments legals. Tot i el marc jurídic general advers,
durant els darrers decennis s’han aconseguit crear certs espais de semiigualtat lingüística
teòrica, sempre restringits territorialment i funcionalment, i limitats pel supremacisme
inherent de la legislació bàsica de l’estat espanyol.
Aquests espais de semiigualtat legal sovint són vulnerats, sense que les autoritats
facin gran cosa per corregir-ho, i això origina queixes. L’any 2019 dues terceres parts de
les queixes que els ciutadans van fer arribar a la Plataforma per la Llengua descrivien
situacions en què hi havia hagut una vulneració legal, concretament 458 de 725 (63,2%).
I en 13 casos més (1,8%) no es va poder escatir si hi havia hagut cap incompliment legal
perquè els fets descrits implicaven una vulneració de drets que en algunes comunitats
autònomes catalanoparlants estan reconeguts i protegits i en d’altres no, i els denunciants
no havien especificat on s’havia produït el cas.
De les 458 queixes de casos que suposaven un incompliment legal, 254 feien referència a
incompliments de les lleis de consum de Catalunya i del País Valencià. Això representa el
55,5% de les queixes vinculades a vulneracions legals i el 35,0% del total de queixes. Les
normes concretes vulnerades eren la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, la
Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires de Catalunya, i la Llei 1/2011, per la qual s’aprova
l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
El Codi de consum de Catalunya protegeix el dret dels consumidors d’obtenir en català els
tiquets i els contractes, les factures, les invitacions a comprar i la informació necessària
per al consum dels productes. Aquest darrer punt implica que els prospectes, els manuals
d’instruccions i l’etiquetatge dels béns comercials han de ser, com a mínim, en català
–el Reial decret legislatiu 1/2007, de defensa dels consumidors, de caràcter estatal, fa
imposicions anàlogues per al castellà. En el cas concret dels productes alimentaris, el
Codi de consum no es pot aplicar perquè, com ja s’ha dit, la normativa europea només
permet d’exigir l’etiquetatge en llengües oficials de la Unió Europea, però en els productes
no alimentaris és plenament vigent, com també ho és pel que fa a la documentació
contractual, les invitacions a comprar i les factures.
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El Codi de consum també proclama el dret dels consumidors de ser atesos en català, i com
que el Tribunal Constitucional espanyol va considerar que la mera proclamació del dret
no creava deures concrets, la Llei de comerç, serveis i fires de Catalunya –que, a diferència
del Codi de consum, no afecta la totalitat de sectors econòmics– va establir que els
treballadors tenen l’obligació d’estar en disposició d’atendre els treballadors que els parlen
en català o en castellà, cosa que significa que com a mínim han de comprendre aquestes
llengües i no negar el servei als consumidors pel fet d’expressar-s’hi. En el cas valencià,
l’Estatut dels consumidors i usuaris proclama el dret d’usar “qualsevol de les llengües
oficials de la Comunitat Valenciana” en el món del consum.
El segon gran grup de queixes relacionades amb incompliments legals inclou les denúncies
per vulneració de les lleis autonòmiques de normalització lingüística: la Llei 1/1998, de
política lingüística, la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià i la Llei 3/1986, de
normalització lingüística de les Illes Balears. En total són 112 queixes, que representen el
24,5% de les que implicaven vulneracions legals, i el 15,4% del total.
Es tracta de normes generalistes que desenvolupen obligacions de l’Administració i els
seus treballadors, i en menor mesura determinades obligacions del sector privat (per
exemple, el deure de tractar la documentació en català com a plenament oficial i vàlida).
En aquest sentit, 87 de les 112 vulneracions de les lleis de normalització denunciades
havien succeït en el sector públic (77,7%), 51 en l’administració autonòmica (45,5%),
24 en la local (21,4%) i 12 en les universitats i les administracions supralocals però
infraautonòmiques (10,7%).
31 de les 457 queixes per vulneracions legals feien referència a incompliments de les lleis
estatals de la funció pública, xifra que representa el 6,8% de les queixes per vulneracions
legals, i el 4,3% del total. La Constitució espanyola estableix que els estatuts d’autonomia
poden declarar oficial la llengua pròpia del territori, conjuntament amb el castellà. El
Tribunal Constitucional espanyol ha interpretat que això obliga totes les administracions
que operen en aquell territori a donar validesa oficial als actes celebrats en aquella llengua
i que d’això deriva automàticament l’obligació d’acceptar que els ciutadans l’usin en els
seus tràmits i gestions administratives.
Tot i així, els treballadors públics de l’Administració General de l’Estat en aquests territoris
no tenen cap deure individual de conèixer aquests idiomes oficials i això sovint crea
obstacles i impediments en l’accés als serveis públics dels ciutadans que els empren. Per
aquesta raó, el Reial decret legislatiu 5/2015, del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, imposa als treballadors públics l’obligació de garantir que els ciutadans
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accedeixin al servei en la seva llengua, cosa que com a mínim implica que han de buscar
algun company que els pugui atendre.
Aquesta obligació vincula també els cossos policials, tant perquè l’oficialitat de la llengua els
obliga per mandat constitucional directe com perquè els seus règims de personal específics
estableixen expressament que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic els és d’aplicació
supletòria (article 2.2 de la Llei 29/2014, del règim del personal de la Guàrdia Civil, i article
3.1 de la Llei orgànica 9/2015, del règim del personal del Cos Nacional de Policia).
Amb tot, sovint els funcionaris estatals, entre ells molts policies, es neguen a atendre els
ciutadans que els parlen en català, i àdhuc intenten forçar-los a canviar de llengua, sovint
amb amenaces. En altres ocasions, els serveis telefònics i digitals de l’Administració estatal
no estan disponibles en català, i fins i tot s’han arribat a denunciar situacions en què els
telefonistes de l’Administració estatal han rebut ordres d’amagar als ciutadans que tenen la
possibilitat d’accedir al servei en aquesta llengua.
En 24 casos, les queixes feien referència a vulneracions de drets que són constitutives de
delictes compresos en el Codi Penal espanyol (5,3% dels casos de vulneracions legals,
3,3% dels casos totals). Es tracta d’insults i vexacions pel fet d’expressar-se en català,
d’amenaces per aquest motiu, ordres a treballadors que no parlin aquesta llengua amb els
usuaris o entre ells, o agressions i denúncies falses per part de la policia.
En 13 casos les vulneracions ho eren de la legislació educativa i d’universitats, que
representen el 2,8% de les queixes per incompliments legals, i l’1,8% del total. Es tracta
sobretot de l’incompliment de tractar el català com la llengua vehicular de les assignatures
no lingüístiques a Catalunya i del fet que unes universitats o institucions públiques
concretes no ofereixen determinats cursos en català.
En 12 casos, que representen el 2,6% de les vulneracions legals, i l’1,7% del total, els
incompliments eren de les lleis que regulen el registre civil i el poder judicial. Es tracta de
traves en la normalització del nom propi, problemes per a casar-se en català i exigències
il·legals de traduir documents judicials.
Finalment, els incompliments de les lleis de trànsit i les que regulen els mitjans de
comunicació i el cinema eren 7 (l’1,5% de les vulneracions, i l’1% del total) i 5 (l’1,1% de
les vulneracions, i el 0,7% del total), respectivament. En els casos de les lleis de trànsit, les
vulneracions són sobretot perquè alguna senyalització no inclou els topònims oficials en
català. En els casos referents als mitjans de comunicació i el cinema, les queixes ho són per
incompliments de les quotes legals establertes per al català.
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Gràfic 20. Queixes segons l’incompliment legal, si n’hi ha
5 (0,7%)
7 (1%)

254
(35,0%)

12 (1,7%)
13 (1,8%)

110
(15,89%)

92
(7,0%)

254
(35,0%)

24 (3,3%)

13
(1,8%)

31 (4,3%)

El pes de l’administració autonòmica s’explica en bona part per l’elevada incidència de
les vulneracions de la legislació lingüística en el sistema de salut: 26 de les 64 queixes, el
40,6%, ho són per discriminacions ocorregudes en el sistema de salut. Dels 26 casos en la
sanitat, 14 ho van ser perquè els metges i el personal de l’hospital no entenien el català,
no volien parlar-lo o intentaven forçar els usuaris a usar el castellà; 11 perquè l’hospital
no tenia determinada documentació o informació en català; i 1 per la contractació d’una
persona que no havia acreditat coneixements de català.

Gràfic 21. Queixes per incompliment legal segons el sector
51
(11,2%)

64
(14,0%)

19
30
(6,6%) (4,2%)

293
(64,1%)
Lleis de consum de Catalunya
i del País Valencià
Lleis autonòmiques de normalització

Lleis de mitjans i del cinema
Lleis de trànsit

No hi ha incompliment legal

Lleis del sistema judicial
i del Registre Civil

Altres

Legislació educativa i d’universitats

No es pot saber perquè
el territori és desconegut

Codi Penal espanyol
Lleis de la funció pública estatals

Incompliments legals en el sector privat
Incompliments de l’Administració
General de l’Estat
Incompliments de l’administració
autonòmica
Incompliments de l’administració local
Incompliments d’altres administracions

Finalment, cal observar que 293 de les 457 queixes vinculades amb incompliments de la
legislació van succeir en el sector privat, el 64,1%, mentre que 164, el 35,9%, van passar
en l’esfera administrativa pública. D’aquestes últimes, 51 van passar en l’Administració
General de l’Estat (11,2%), 64 en l’autonòmica (14%), 30 en la local (6,6%) i 19 en la resta
d’administracions (4,2%).
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4. Les institucions, organitzacions
i empreses que generen més
queixes
Com cada any, el 2019 algunes institucions i organitzacions van destacar particularment
pel que fa a la generació de queixes. Són diversos els factors que hi van contribuir, però es
podrien agrupar en dues grans explicacions: la gran rellevància social d’aquests ens, per una
banda, i els dèficits particulars que aquests presenten en la gestió lingüística, per l’altra.
En el sector públic, 116 de les 228 queixes es reparteixen entre 10 grans ens i organismes
(50,9%), mentre que la resta estan escampades entre nombrosos ministeris, departaments,
institucions i organismes. Destaquen molt particularment el Servei Català de la Salut
(28 queixes), el sistema judicial i el Registre Civil (18 queixes), l’Ajuntament de Barcelona
(18 queixes) i l’Agència Tributària (12 queixes). En tots quatre casos es tracta d’ens amb una
gran incidència en la vida dels ciutadans i que presenten deficiències greus en el respecte
dels drets lingüístics.
Cal remarcar que no se singularitza el Servei Català de la Salut perquè en els sistemes
valencià i mallorquí la situació de la llengua sigui millor, sinó simplement perquè les
queixes en aquests territoris són molt menys nombroses. La raó d’això, com s’ha dit
en el punt 2.4, té relació probablement amb la major implantació de la Plataforma per
la Llengua a Catalunya i la presència d’una societat civil més militant quant als drets
lingüístics en aquest territori.
L’elevada incidència de les queixes en el sistema sanitari català hauria de sorprendre.
A Catalunya, tots els treballadors públics, també els sanitaris, tenen el deure de “tenir un
nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l’expressió
oral com en l’escrita, que el[s] faci apte[s] per a desenvolupar les funcions pròpies del seu
lloc de treball” (article 11 de la Llei 1/1998, de política lingüística). A més, les administracions
han d’emprar el català “normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades
a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català” (article 9 de la Llei
1/1998, de política lingüística). Això significa que els ciutadans no haurien de tenir cap
problema per a ser atesos en català i disposar de tots els documents i la informació en
aquesta llengua. De fet, el català hauria de ser la llengua ambiental, la d’ús normal.
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Amb tot, la realitat no sempre és aquesta: durant els darrers anys s’ha percebut una
relaxació notable en els criteris de contractació i el compromís dels diversos prestadors
de serveis de salut, coordinats per la Generalitat de Catalunya, amb la normalització
lingüística que marquen l’Estatut i la Llei de política lingüística.
L’any 2018 el sistema de salut pública de Catalunya ja va ser la institució pública que
acumulà més queixes, 26, i el 2019 es va mantenir en primera posició, amb 28. El desembre
del 2019, a més, el comitè d’experts que avalua el compliment de la Carta Europea de les
Llengües Regionals o Minoritàries va rebaixar de “complert” a “parcialment complert” la
qualificació de compliment del compromís 13.2.c: “vetllar perquè els equipaments socials
com ara els hospitals, les llars de jubilats i els albergs ofereixin la possibilitat de rebre i
tractar en llur llengua els parlants d’una llengua regional o minoritària que necessiten
atencions per raons de salut, d’edat o per altres raons”; i va afegir el comentari “tot i els
esforços fets per les autoritats, encara existeixen deficiències en termes de llengua al
sistema de salut i en la cura de persones grans”.
En el sistema judicial, el segon ens amb més queixes, i en l’Agència Tributària, el quart, el
problema comença en la legislació mateixa. La majoria de treballadors públics estatals
només tenen el requisit de conèixer el castellà.
En el cas concret del sistema judicial, la llei orgànica del poder judicial prohibeix que el
català i altres llengües oficials diferents del castellà siguin un deure exigible als treballadors
judicials, fora de casos molt particulars. Per bé que a Catalunya els ciutadans tenen el dret
d’expressar-se en català als judicis i presentar la documentació en aquesta llengua sense
que se’ls en pugui exigir una traducció, la no-correspondència d’aquest dret amb un deure
individualitzable dels servidors públics crea tota mena de problemes.
A això s’afegeixen sovint actituds intolerants i catalanòfobes dels treballadors en
qüestió, també dels jutges. Aquestes actituds, que estan vinculades al nacionalisme
espanyol, ideologia de caràcter supremacista castellà que és hegemònica en l’estat i la
seva Administració, poden portar aquests treballadors públics a negar directament als
ciutadans l’exercici dels drets lingüístics que tenen reconeguts legalment.
L’Agència Tributària està subjecta als mateixos problemes de fons. Per una banda, quan
opera en territoris on el català és oficial, està obligada a respectar-ne l’ús. Tanmateix,
molts treballadors no el dominen, perquè només se’ls exigeix el coneixement del castellà,
i l’Administració no s’organitza per a garantir que els drets lingüístics dels catalanoparlants
estiguin coberts. Ans al contrari, el mateix 2019 un treballador d’aquesta agència va
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advertir la Plataforma per la Llengua que havien rebut ordres internes d’amagar als
ciutadans que tenien el dret d’expressar-se en català en les trucades telefòniques, i
d’obstaculitzar-ne l’exercici perquè en desistissin. Vist això, no hauria d’estranyar que ens
de l’Administració General de l’Estat amb incidència social general com el sistema judicial i
l’Agència Tributària generessin tantes queixes: 18 la primera i 12 la segona.

Taula 4. Institucions públiques que han rebut més queixes
Institució

Queixes

1

Servei Català de la Salut

28

2

Sistema judicial i Registre Civil

18

Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, les queixes són per motius ben diversos: l’actitud
de treballadors individuals, el fet de no oferir determinats cursos en català, la publicitat
només en castellà, etc. Això és un reflex de la varietat de tasques que té encomanades
l’administració local i indica que, almenys en el cas de Barcelona, no hi ha ni els
mecanismes necessaris ni la consciència adequada entre alguns càrrecs dirigents per a
garantir la legislació lingüística.

3

Ajuntament de Barcelona

18

4

Agència Tributària

12

5

RENFE

9

Transports Metropolitans de Barcelona

9

7

Cos Nacional de Policia

7

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’administració municipal i els seus treballadors
estan obligats per l’Estatut d’Autonomia i la Llei de política lingüística, de la mateixa
manera que ho estan l’administració i els treballadors autonòmics. Les queixes
relacionades amb l’ajuntament barceloní van ser 18 al llarg del 2019, una xifra similar a la
del 2018, quan van ser 22.

8

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

6

9

Seguretat Social

5

10

Mossos d’Esquadra

4

Direcció General de Trànsit

4

Universitat Oberta de Catalunya

4

Per darrere d’aquests 4 grans focus de queixes en el sector públic, venen les agències
públiques de transports RENFE i TMB (9 queixes cadascuna); el cos estatal de policia, que
té poques funcions però continua protagonitzant molts casos de discriminació (7 queixes);
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (6 queixes); l’Administració de la Seguretat
Social (5 queixes); la policia autonòmica de Catalunya (4 queixes); la Direcció General de
Trànsit (4 queixes); i la Universitat Oberta de Catalunya (4 queixes). La resta de queixes en el
sector públic, 104 de 228, estan repartides entre múltiples administracions i organismes.

Les queixes en el sector privat estan més repartides entre les diferents entitats i empreses
que no pas les del sector públic ho estan entre institucions i organismes. Així, en el sector
privat només 108 de les 497 queixes corresponen a les 10 empreses amb més queixes,
el 21,7% (cal recordar que en el sector públic els 10 primers ens acumulen el 50,9% de
les queixes, més del doble). Amb tot, en el sector privat també hi ha algunes entitats que
sobresurten de manera molt destacada quant al volum de queixes.
En el sector privat les empreses que van originar més queixes l’any 2019 van ser Ikea i
TripAdvisor. Les 29 queixes d’Ikea van convertir per primera vegada l’empresa de mobles
sueca en l’entitat líder en queixes i va desplaçar TripAdvisor que, amb 27 queixes, va haver
de conformar-se amb el segon lloc de la classificació després de cinc anys consecutius al
capdamunt.
Aquest canvi en el rànquing es va deure al fet que el mes d’abril Ikea va eliminar de la seva
pàgina web la versió en català: 24 de les 29 queixes rebudes sobre la companyia sueca per
la Plataforma per la Llengua durant el 2019 van ser per aquest motiu (82,8%). En 2 casos,
les queixes eren per manca d’atenció en català, en 2 per l’absència de catàlegs en català, i
en 1 perquè un treballador havia vexat un client perquè li parlava en aquest idioma. Amb
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tot, el mes de setembre, després que la Plataforma per la Llengua s’hi posés en contacte,
Ikea va esmenar la decisió i va tornar a incorporar el català a la pàgina web. Per aquest
motiu s’ha de pensar que l’allau de queixes sobre aquesta empresa va ser un fet puntual
que no tindrà continuïtat i que va amagar la situació real de fons, que TripAdvisor va
continuar acaparant queixes un any més.
Si l’any 2015 TripAdvisor va merèixer 17 queixes, el 2016 23, el 2017 15 i el 2018 24, el 2019
l’empresa americana de reserves i valoracions en línia va marcar un nou rècord particular,
amb 27 queixes. En aquest cas les queixes eren totes per un motiu doble: TripAdvisor
no té la pàgina web en català i, molt especialment, no permet que els usuaris hi deixin
comentaris i valoracions en aquesta llengua. La Plataforma per la Llengua fa anys que
pressiona TripAdvisor perquè modifiqui aquesta política discriminatòria, però la branca
espanyola de l’empresa s’hi ha negat fins ara.
Per darrere d’Ikea i de TripAdvisor, les empreses que van rebre més queixes el 2019 van ser
el gegant digital Google i les seves filials (10), la telefònica espanyola Movistar i les seves
plataformes (8), la telefònica Jazztel i l’aerolínia Vueling (7 cadascuna) i el gegant de la
distribució Amazon, el fabricant de cotxes Audi, el banc BBVA i la telefònica Vodafone (5
cadascun). La resta de queixes, 389, es van distribuir entre una multitud d’empreses de
totes les mides.
Taula 5. Organitzacions privades que han rebut més queixes
Institució

Queixes

1

Ikea

29

2

TripAdvisor

27

3

Google

10

4

Movistar

8

5

Jazztel

7

Vueling

7

Amazon

5

Audi

5

BBVA

5

Vodafone

5

7
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Conclusions
La conclusió general principal a què permet d’arribar aquest estudi és probablement que
la normalització del català és lluny d’ésser un procés reeixit i acabat. Només el 2019, la
Plataforma per la Llengua va atendre 725 queixes de tota mena, relacionades amb dèficits
i mancances en la situació de la llengua catalana, i amb discriminacions i abusos als seus
parlants.
A Catalunya, territori que va generar la majoria de les queixes, van ser 624. Es tracta d’un
nombre de queixes elevat, si es pren com a referència el fet que durant el 2019 el Síndic
de Greuges, una institució oficial de la Generalitat de Catalunya, va atendre un total
10.543 queixes de totes les matèries. A més, les queixes no són sinó la part visible d’un
malestar molt més gran, que cal pensar que la major part de les vegades no es tradueix en
denúncies explícites.
Durant els darrers anys la Plataforma per la Llengua ha crescut en nombre de socis de
manera continuada i sostinguda. L’entitat ha passat de tenir 2.000 membres el 2010 a tenirne uns 20.000 a començament del 2020. Això probablement ha estat conseqüència d’una
major presència mediàtica i d’un major coneixement de l’entitat per part de la població.
L’any 2019 una enquesta del del gabinet estadístic GESOP indicava que la meitat de la
població de Catalunya coneixia la Plataforma per la Llengua i en valorava la tasca amb una
mitjana de 7,8 punts sobre 10.
El creixement de la Plataforma per la Llengua de ben segur que ha estat un factor decisiu
en el fet que les queixes enviades a l’entitat han anat augmentant cada any: 395 el 2016,
431 el 2017, 570 el 2018 i 725 el 2019. En aquest sentit, res no indica que durant els darrers
temps hi hagi hagut un empitjorament en l’ús públic del català, però sembla clar que molts
ciutadans perceben la situació de la llengua com a inadequada, insuficient, deficitària, no
prou normalitzada. El fet que cada any es denunciï més es deu de ben segur a l’augment
en el perfil públic de la Plataforma per la Llengua, i probablement a una major consciència
lingüística de la ciutadania.
Si s’analitzen les dades concretes, quelcom que crida l’atenció és que els homes denuncien
més que les dones: sis de cada deu queixes les van presentar homes. Això probablement
té una relació amb pautes socials lligades al gènere. Ho indica, per exemple, el fet que
els homes tenen una tendència sensiblement més gran que les dones a denunciar
mancances lingüístiques que no els afecten de manera directa i individual, mentre que en
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els casos en què hi ha una discriminació explícita, la bretxa entre tots dos sexes es redueix
significativament. Sembla, doncs, que els homes tenen menys inhibicions a l’hora de
queixar-se, mentre que les dones tendeixen més a fer-ho per qüestions més sensibles o
importants. Els mitjans utilitzats per a presentar les queixes també indiquen diferències de
gènere: per bé que el correu electrònic és el mitjà preferit per tots dos sexes, l’ús del telèfon
és marcadament més estès entre les dones.
Una altra dada que salta als ulls és que els diferents territoris del domini lingüístic
presenten volums de queixes molt diferents i molt descompensats quan es contrasten
segons la població. Catalunya va acumular 624 de les 725 queixes, el 89%, amb tan sols el
55,3% de la població del domini lingüístic. La part catalanoparlant del País Valencià i les
Illes Balears, per contra, van generar el 5,3% i el 4,2% de les queixes, respectivament, quan
representen el 31,7% i el 8,4% del total de la població.
A més, dins de Catalunya, Barcelona estava també molt sobrerepresentada en comparació
amb la resta del territori: la capital acumulava el 48,1% de les queixes de Catalunya,
amb tant sols el 21,5% de la població. Això es pot explicar, per una banda, per la major
implantació de la Plataforma per la Llengua a Catalunya i a Barcelona, i probablement per
la presència d’una consciència lingüística més militant i una tradició associativa i cívica
més desenvolupada en aquests territoris.
A Barcelona, a més, hi deu contribuir l’efecte de capitalitat: l’acumulació de seus institucionals
i grans empreses, àmbits en què l’ús del català sol ser més deficient, devia generar més
situacions mereixedores de queixes. Aquesta hipòtesi es veu reforçada pel fet que els dos
districtes més sobrerepresentats en la producció de queixes van ser Ciutat Vella i l’Eixample
que, amb el 22,5% de la població, van representar el 45,4% de les queixes de la ciutat.
El sector també és un factor important. Gairebé 7 de cada 10 queixes es van presentar en
relació amb el sector privat, per bé que aquesta desproporció era molt menys marcada
fora de Catalunya. Això indica, per una banda, que el sector privat és l’espai en què la
normalització lingüística és encara més incipient, i per l’altra, que els drets lingüístics
davant de l’Administració estan més protegits a Catalunya que a la resta de territoris.
Pel que fa a l’Administració, a més, cal assenyalar que els nivells estatal i l’autonòmic van
acumular la majoria de les queixes, de manera molt equitativa –83 i 78, respectivament–,
mentre que el nivell local i les administracions restants van generar-ne menys –40 i 27.
Pel que fa als diferents sectors econòmics en què es divideix el sector privat, va destacar
el de les empreses de serveis, amb 125 queixes, i en menor mesura les grans superfícies i
franquícies (84), l’hostaleria i la restauració (59), i les activitats basades en internet (53).
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Aquest estudi ha identificat nou àmbits en què es poden produir les queixes. D’aquests,
destaca molt particularment l’atenció oral o escrita, que el 2019 va generar el 41,1% de les
queixes totals. En menor mesura van ser importants també els webs i els serveis en línia
(15,9% de les queixes) i la llengua del producte (14,1%).
Per bé que l’àmbit de l’atenció va ser el generador principal de queixes, en tots els territoris
i tant en el sector públic com en el privat, en tres dels sectors econòmics en què s’ha dividit
el sector privat va ésser superat per un dels altres dos àmbits esmentats: els webs i serveis
en línia, en les activitats basades en internet (o sigui, la mateixa infraestructura del servei
web); i la llengua del producte, en les empreses productores i en el sector dels vehicles i
components.
També és important el fet que gairebé dos terços de les queixes del 2019 denunciaven
vulneracions de la legalitat vigent. La legislació espanyola, inspirada pel nacionalisme
espanyol, de tall supremacista lingüístic castellà, no és igualitària: dota el castellà d’un
estatus superior i preeminent i als parlants els dona drets i privilegis que no reconeix
als altres grups lingüístics. Tanmateix, aquests no estan lliures de les discriminacions
lingüístiques ni tan sols en els espais en què se’ls reconeix una certa igualtat formal.
Si atenem a les queixes, la legislació més vulnerada el 2019 va ser la de consum, tant la
de Catalunya com la del País Valencià, que garanteixen el dret d’usar el català en el món
del comerç. A més, en el cas de la de Catalunya, també garanteix el dret de disposar de la
documentació corresponent en català i imposa als treballadors i els establiments el deure
de garantir l’atenció en aquesta llengua. El 35,0% de totes les queixes i el 55,5% de les que
implicaven vulneracions legals tenien relació amb incompliments de la legislació de consum.
Per una altra banda, el 15,4% del total de queixes i el 24,5% de les que implicaven
incompliments legals feien referència a vulneracions de les lleis autonòmiques de
normalització de caire generalista dels diferents territoris. En aquest camp, les vulneracions
tenien molt a veure amb males pràctiques de les administracions autonòmiques i locals i
dels seus treballadors. En el 4,3% dels casos i el 6,8% dels incompliments legals, les queixes
denunciaven vulneracions de les lleis estatals de la funció pública, sobretot per la negació
del dret dels ciutadans d’expressar-se en català en el marc de la prestació d’un servei
públic. Els altres camps en què hi va haver vulneracions van ser el Codi Penal, la legislació
educativa i d’universitats, les lleis del sistema judicial i el Registre Civil, les lleis de trànsit, i
les lleis dels mitjans públics i el cinema.
El Servei Català de la Salut, el sistema judicial espanyol, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Agència Tributària de l’Estat van ser els ens públics generadors de més queixes. Destaca,
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molt particularment, el Servei Català de la Salut, amb 28 queixes, la majoria de les quals
per incompliments legals.
En aquest sentit cal apuntar que durant els darrers anys hi ha hagut un empitjorament
perceptible de la situació del català als hospitals, sobretot en l’atenció oral. Fins i tot
l’organisme avaluador de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries ha rebaixat
la qualificació de “complert” a “parcialment complert” el compromís de garantir l’atenció en
català en centres de salut i de cura de gent gran. Això es deu a una certa relaxació en els criteris
de contractació i en l’exigència governativa d’adequació a la Llei de política lingüística.

Finalment, el report també hauria d’apoderar els catalanoparlants mateixos. Perquè tenen
drets reconeguts legalment. Perquè encara no els tenen tots i cal reclamar-los. Perquè en
aquesta lluita no hi estaran sols, sinó que hi trobaran molts altres ciutadans compromesos
amb la llengua i amb la dignitat pròpia. Si aquest report contribueix a aquests fins, encara
que sigui parcialment, ja haurà estat útil.

En el cas del sistema judicial i de l’Agència Tributària, amb 18 i 12 queixes, respectivament,
les queixes es derivaven sovint de la no-exigència legal que els treballadors estatals
sàpiguen català, que portava a situacions en què es pressionava els ciutadans perquè
desistissin del dret de parlar-lo.
Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, les queixes, 18, eren variades i indicaven sobretot
que no hi havia prou consciència entre els càrrecs polítics i directius de la necessitat de
garantir els drets lingüístics i de promoure la normalització del català.
Finalment, cal destacar que, per sisè any consecutiu, el 2019 la plataforma de reserves
TripAdvisor va ser una empresa líder en la generació de queixes. Per bé que aquesta vegada
la companyia de mobles Ikea va superar per poc TripAdvisor, 29 queixes a 27, això es va
deure a una situació conjuntural que va ser rectificada posteriorment: Ikea havia eliminat
el català del web el mes d’abril, però el va recuperar el setembre, després que la Plataforma
per la Llengua hi mantingués un diàleg.
La dada rellevant és, doncs, que TripAdvisor continua essent una font molt important de
descontentament entre la població catalanoparlant. En concret, la majoria de queixes
sobre TripAdvisor tenien relació amb el fet que l’empresa, que no té el portal web en
català, no permet als usuaris de publicar missatges en aquesta llengua per a valorar els
establiments i les experiències.
Els objectius principals de la Plataforma per la Llengua són contribuir a la normalització del
català i protegir els drets dels seus parlants. Les tasques d’atenció de queixes i d’elaboració
de reports anuals estan adreçades a totes dues coses. La informació compresa en aquest
report hauria de servir a les autoritats per a afrontar els dèficits en la normalització
lingüística i en la protecció dels drets dels catalanoparlants. També hauria de servir perquè
les diferents administracions i empreses revisessin pràctiques i fessin un control més acurat
dels abusos i les discriminacions.
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Annexos
I.

Queixes a les comarques de Catalunya i índexs
de representativitat sobre la població

A continuació es presenten les queixes lingüístiques presentades a Catalunya, classificades
per comarques i vegueries i indexades per població, a començament del 2019.
Les dades de població s’han extret de les pàgines web “Població a 1 de gener. Comarques
i Aran, àmbits i províncies”1 i “El municipi en xifres. Barcelonès. Barcelona”2, de l’Institut
d’Estadística de Catalunya.
La indexació s’ha fet dividint el percentatge de queixes de cada territori (respecte del
total de queixes Catalunya) pel percentatge de població (sobre el total de població de
Catalunya).
Queixes

Població

Absolutes

%

Absoluta

%

Índex de
representativitat

Alta Ribagorça

0

0,1

3.820

0,1

0,0

Alt Urgell

0

0,3

20.155

0,3

0,0

Cerdanya

1

0,2

18.061

0,2

1,0

Pallars Jussà

0

0,2

12.914

0,2

0,0

Pallars Sobirà

0

0,1

6.896

0,1

0,0

Alt Pirineu*

1

0,8

61.846

0,8

0,3

* Sense l’Aran

“Població a 1 de gener. Comarques i Aran, àmbits i províncies”, en línia a <https://ja.cat/hAfJI>
(darrera consulta: 29/11/20)
2
“El municipi en xifres. Barcelonès. Barcelona”, en línia a <https://ja.cat/C2mmT>
(darrera consulta: 29/11/20)
1
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Queixes

Població

Absolutes

%

Absoluta

%

Índex de
representativitat

Queixes

Població

Absolutes

%

Absoluta

%

Índex de
representativitat

Baix Llobregat

41

10,8

818.883

10,8

0,7

Moianès

1

0,2

13.483

0,2

1,0

Barcelonès

293

51,4

2.264.301

29,8

1,7

Catalunya central

17

3,0

402.045

5,3

0,6

(Barcelona)

274

48,1

1.636.762

21,5

2,2

Alt Penedès

3

0,5

108.339

1,4

0,4

Maresme

34

6,0

446.872

5,9

1,0

Anoia

10

1,8

120.842

1,6

1,1

Vallès Occidental

62

10,9

923.976

12,1

0,9

Baix Penedès

2

0,4

104.473

1,4

0,3

Vallès Oriental

21

3,7

408.672

5,4

0,7

Garraf

6

1,1

147.635

1,9

0,6

Àmbit metropolità

451

79,1

4.862.704

63,9

1,2

Penedès**

21

3,7

481.289

6,3

0,6

Alt Camp

0

0,0

44.424

0,6

0,0

Garrigues

1

0,2

18.880

0,2

1,0

Baix Camp

7

1,2

192.245

2,5

0,5

Noguera

0

0,0

38.226

0,5

0,0

Conca de Barberà

1

0,2

19.852

0,3

0,7

Pla d’Urgell

1

0,2

37.035

0,5

0,4

Priorat

0

0,0

9.180

0,1

0,0

Segarra

1

0,2

22.617

0,3

0,7

Tarragonès

10

1,8

257.454

3,4

0,5

Segrià

10

1,8

206.129

2,7

0,7

Camp de Tarragona

18

3,2

523.155

6,9

0,5

Urgell

2

0,4

36.462

0,5

0,8

Alt Empordà

7

1,2

137.951

1,8

0,7

Ponent

15

2,6

359.349

4,7

0,6

Baix Empordà

9

1,6

132.284

1,7

0,9

Baix Ebre

2

0,4

77.199

1,0

0,4

Garrotxa

3

0,5

56.467

0,7

0,7

Montsià

4

0,7

68.297

0,9

0,8

Gironès

10

1,8

188.504

2,5

0,7

Ribera d’Ebre

3

0,5

21.610

0,3

1,7

Pla de l’Estany

1

0,2

32.085

0,4

0,5

Terra Alta

0

0,0

11.352

0,1

0,0

Selva

5

0,9

168.469

2,2

0,4

Terres de l’Ebre

9

1,6

178.458

2,3

0,7

Catalunya***
sense “comarca
desconeguda”

570
(de 624)

100

7.609.523

100

1,0

Ripollès

3

0,5

24.917

0,3

1,6

Comarques
gironines

38

6,7

740.677

9,7

0,7

Bages

5

0,9

176.891

2,3

0,4

Berguedà

1

0,2

39.274

0,5

0,4

Osona

10

1,8

158.758

2,1

0,9

Solsonès

0

0,0

13.639

0,2

0,0

54

** Amb tota l’Anoia; *** Sense l’Aran
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II.

Queixes als districtes de Barcelona i índexs
de representativitat sobre la població

En el quadre següent es presenten les dades de les queixes originades a Barcelona que la
Plataforma per la Llengua ha atès durant l’any 2019, classificades per districtes i indexades
pel pes en població de cada districte en el conjunt de la ciutat a principi d’aquell any. Les
dades de la població dels districtes s’han extret de la pàgina “Padró municipal d’habitants.
Ampliació de resultats de la població estrangera. Població estrangera per districtes”3, de
l’Institut d’Estadística de Catalunya. Tot i la referència a la població estrangera, la pàgina de
l’Institut d’Estadística també dona els nombres absoluts de població dels districtes, que és
allò que és d’interès aquí.
Queixes

Població

Índex de
representativitat

Absolutes

%

Absoluta

%

Ciutat Vella

34

13,8

103.429

6,3

2,2

Eixample

78

31,6

265.910

16,2

2,0

Sants-Montjuïc

36

14,6

184.091

11,2

1,3

Les Corts

15

6,1

81.974

5,0

1,2

Sarrià - Sant Gervasi

25

10,1

149.260

9,1

1,1

Gràcia

13

5,3

121.798

7,4

0,7

Horta-Guinardó

15

6,1

171.495

10,5

0,6

Nou Barris

1

0,4

170.669

10,4

< 0,1

Sant Andreu

5

2,0

149.821

9,2

0,2

Sant Martí

25

10,1

238.315

14,6

0,7

(Districte
desconegut)

27

-

-

-

-

100

1.636.762

100

1

Barcelona
sense “districte
desconegut”

247
(sobre 274)

“Padró municipal d’habitants. Ampliació de resultats de la població estrangera. Població
estrangera per districtes” , en línia a <https://ja.cat/UNPr1> (darrera consulta: 29/11/20)
3
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