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1.

Introducció

A la Plataforma per la Llengua oferim un servei d’atenció de queixes i assessorament a
consumidors sobre aspectes i usos lingüístics de les empreses i institucions que
operen en el domini lingüístic del català. L’entitat du a terme de forma permanent la
gestió de les reclamacions i, si és pertinent, posteriorment les deriva a les
administracions que tenen potestat per resoldre-les.
En els darrers anys, l’ONG del català ha dut a terme un conjunt d’estudis i reports,
entre els quals un report resum anual sobre queixes lingüístiques.

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

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

Tot seguit us presentem el report del 2016.
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2.

Pautes de treball

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

Un cop rebuda la queixa, els mecanismes per a la resolució i seguiment de les
denúncies poden seguir diverses vies:
a) A partir d’una queixa rebuda s’informa sobre les accions concretes que els usuaris
poden emprendre. No hi ha un seguiment posterior.

b) A partir de les denúncies rebudes, hi ha normalment una recomanació per tal que
les persones a títol individual denunciïn el cas davant les autoritats competents, o bé
es facilita directament el tràmit. Normalment s’interpel·la l’empresa i, si és pertinent, la
queixa o la denúncia es remet a l’Agència Catalana del Consum o a l’estament
corresponent (Ministeri de l’Interior, Conselleria de Salut, Direcció General
d’Universitats, Síndic de Greuges, delegacions del Govern espanyol...). També
s’orienta sobre la resposta o actuació davant l’empresa pública o privada on recau la
queixa.
c) En alguns casos en què l’empresa objecte de la denúncia es considera d’interès
prioritari, es fa una actuació directa amb seguiment mantingut per a la resolució de la
denúncia, o bé s’estableix una campanya des de la Plataforma per la Llengua. La tria
depèn de la incidència social del cas i del fet que la queixa afecti àmbits en què la
nostra organització ja faci campanyes.
Altrament, la informació que aporten les queixes ajuda l’entitat a fixar prioritats,
dissenyar campanyes i planificar quins són els sectors, empreses i administracions en
els quals vol dur a terme les seves actuacions.
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3.

Tipus de queixes lingüístiques

Durant el 2016 la Plataforma per la Llengua ha rebut un total de 395 queixes per
motius lingüístics. D’altra banda la Plataforma per la Llengua té un web informatiu de
queixes que ha rebut 2.918 visites totals –2.272 visites úniques– i el formulari de
queixes

466

visites

–341

visites

úniques.

(vegeu

http://www.plataforma-

llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/queixes/).

La majoria de queixes arriben per correu electrònic o formulari de contacte, això és
300 queixes (75,9%), però també n’arriben per via telefònica, 75 (18,9%), presencial,
19 (4,8 %), i fins i tot una per correu ordinari.

Les queixes ateses per la Plataforma per la Llengua poden classificar-se en dos grans
blocs: d’una banda les queixes dirigides a empreses, on qui formula la queixa és el
consumidor; i, d’altra banda, aquella on qui formula les queixes dirigides a
l’administració és un ciutadà que es relaciona amb les institucions.
L’any 2015 hi va haver un total de 426 queixes i el 2014 un total de 336, així que
respecte el 2014 les queixes han pujat, però han baixat respecte el 2015.

Quant al nombre absolut de queixes, podem observar que les xifres varien de forma
arbitrària, malgrat que hi ha un fort increment el 2015, ja que es passa de 55 queixes
el 2014 a 120 el 2015, i aquestes es mantenen amb 120 el 2016. El que sí podem
apreciar és que el percentatge respecte la relació total de queixes va augmentant any
rere any, malgrat que el 2014 hi ha una mica de retrocés, sense que sigui significatiu..

Al gràfic 1 es pot observar la distribució de les queixes segons el mes en què han
arribat. Els mesos de gener, febrer, maig, juny i octubre són els que en tenen menys.
En canvi, el març i l’abril són els que en tenen més.
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Gràfic 1: Evolució de les queixes per mesos
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4.

Resum anual de queixes lingüístiques

4.1 Total de queixes per motiu
El motiu és allò que origina la queixa lingüística. Convé destacar que en la majoria dels
casos, la queixa s’origina per l’absència d’ús de la llengua catalana en algun àmbit. En
algun dels casos, però, la queixa pot fer referència a la qualitat de l’ús oral o escrit de
la llengua catalana. A fi de proporcionar una classificació òptima, en la gestió de les
queixes hem tingut en compte els aspectes següents:
1. Retolació comercial i senyalització: absència del català o deficiències
d’ús als rètols dels establiments comercials. Això inclou les invitacions a
comprar fixes o impreses, com ara les cartes dels restaurants.
2. Atenció oral o escrita: negativa a atendre de forma escrita o oral un
consumidor per haver emprat el català, subordinació del català en la tria de
llengua d’atenció per defecte, o bé mala qualitat del català emprat.
3. Etiquetatge i instruccions de productes i serveis: absència del català o
deficiències d’ús a l’embolcall i a l’etiqueta del producte i instruccions.
4. Webs i serveis en línia: absència del català o deficiències d’ús als webs i
en altres serveis en línia.
5. Cinema i televisió: absència del català o deficiències en la presència del
català als cinemes i programes de televisió.
6. Discriminacions explícites i

hostilitats:

de manera

exclusiva

o

complementària amb altres queixes, s’ha inclòs aquest element en la
classificació d’aquelles queixes en què es percebi una discriminació
intencionada o una actitud hostil amb l’ús de la llengua catalana.
7. Llengua del producte: absència del català o deficiències d’ús en productes
o serveis que es programen en una o diverses llengües, com els telèfons
mòbils o els navegadors per a vehicles, etc.
8. Publicitat: absència del català en comunicacions orals i escrites destinades
a promocionar productes entre els consumidors potencials. Contractes,
tiquets, factures: deficiències del català en aquests documents que, a
Catalunya, és il·legal no oferir, com a mínim, en català.
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9. Altres: el motiu d’aquestes queixes, tot i ser lingüístic, no es correspon a
cap dels anteriors. Aquí s’inclouen motius com ara tractaments lingüístics
en la megafonia o altres formats de relació amb el consumidor.

Taula 1: Queixes lingüístiques segons el motiu
Tipus de queixes
Nombre de
Percentatge
queixes rebudes
Retolació comercial i
senyalització
Atenció oral o escrita
Etiquetatge i instruccions
de productes i serveis
Webs i serveis en línia
Cinema i televisió
Discriminacions explícites i
hostilitats
Llengua del producte
Publicitat
Altres
Total

18

4,6%

176
16

44,5%
4,1%

28
3
31

7,1%
0,8%
7,8%

96
5
22
395 queixes

24,2%
1,3%
5,6%
100%

Com ha passat en tots els reports anteriors, les deficiències en l’atenció oral o escrita
(44,5%) són el motiu més freqüent de queixa lingüística. Respecte del 2015, ha tingut
un increment d’11 punts. En el gràfic 2, es pot observar com l’any 2016 aquest
predomini ha estat més accentuat.

Podem destacar, també, el fort increment de queixes de llengua del producte, que
passa de 35 queixes el 2015 a 96. I el descens de queixes en els àmbits del cinema i
la televisió que baixa de 23 queixes a 3, en discriminacions explícites i hostilitats, que
passa de 62 a 31, i en el de publicitat, que passa de 56 a 5.
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Gràfic 2. Percentatge de queixes segons el motiu
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

176

96

18

31

28

16

22
5

3

Un àmbit que també ha baixat és el d’altres, que l’any 2015 comptava amb 47 queixes
i el 2016 en té 22. A tall d’exemple, a d’altres hi ha hagut queixes referides a la
supressió de bona part dels accents diacrítics per part de l’Institut d’Estudis Catalans,
queixes referides a actuar en contra del secessionisme lingüístic, queixes sobre el
constant empobriment de la llengua catalana, com també queixes pel mal ús del català
que fa TV3, entre d’altres qüestions.

4.2 Total de queixes per sector econòmic
Les queixes rebudes s’han classificat per sector econòmic de les empreses o
institucions en els quals els consumidors han detectat un motiu de greuge lingüístic. La
classificació és la següent:
Les queixes les hem classificades per sectors, que són els següents:
1. Empreses productores: empreses que produeixen o fabriquen productes per
vendre

al

comerç

minorista.

Són

empreses

d’alimentació,

indústria

farmacèutica, indústries transformadores, etc.
2. Comerç minorista: botigues i establiments de peu de carrer.
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3. Hostaleria i restauració: Hem cregut que era important establir un sector
diferenciat en aquesta qüestió, ja que el tracte amb el client és molt diferenciat
respecte a la resta dels comerços, i també hi ha tota la qüestió de les cartes i
els menús.
4. Institucions i organismes públics: És una categoria que engloba
ajuntaments,

diputacions,

Generalitat,

govern

espanyol

i

organismes

dependents públics.
5. Institucions i organismes privats no lucratius: Organismes sense afany de
lucre, com ara ONG, fundacions, etc.
6. Empreses de telefonia i informàtica: Engloba les empreses proveïdores de
serveis telefònics, principalment, així com fabricants de telèfons, etc.
7. Vehicles i components: Inclou les empreses fabricants de vehicles, així com
els seus complements, com ara sistemes multimèdia, etc., també tallers.
8. Empreses de serveis: Aquesta categoria engloba bancs, administradors de
finques, hospitals, gas, llum, etc.
9. Grans superfícies i franquícies: Aquest sector inclou grans centres
comercials i les botigues que s’hi troben dins, com també franquícies de fora
d’aquests.
10. Empreses de transport: Inclou empreses de transport, com ara companyies
de creuers, de vols, agències de viatges, etc.
11. Altres: Aquesta categoria és un calaix de sastre on hi ha mitjans de
comunicació com diaris, cinemes i sectors amb poques queixes que no hem
cregut necessari de fer-ne un apartat propi i a part.
12. Activitats basades en Internet: Aquesta categoria inclou empreses que
realitzen, bàsicament, la seva activitat per Internet.
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Taula 2. Queixes lingüístiques per sector

Sector productiu

Empreses productores
Comerç minorista
Hostaleria i restauració
Institucions i organismes
privats no lucratius
Empreses de telefonia i
informàtica
Vehicles i components
Empreses de serveis
Grans superfícies i
franquícies
Activitats basades en Internet
Empreses de transport
Altres
Total (empreses i institucions
i organismes privats no
lucratius)
Institucions i organismes
públics

Total de queixes

Nombre de
queixes
rebudes

Percentatge

24
13
29
22

6,1%
3,3%
7,4%
5,6%

18

4,6%

8
60
27

2%
15,2%
6,8%

50
11
13
275

12,7%
2,6%
3,3%
69,6%

120

30,4%

395

100%

A la taula 2 i al gràfic 3 es poden observar les queixes classificades per sectors. Cal
destacar que les activitats basades en Internet presenten una pujada d’un 3,8%
respecte de l’any 2015. És el sector que experimenta més crescuda i segurament no
ha tocat sostre, si es té en compte el constant augment de la presència dels negocis
en línia.
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Gràfic 3. Queixes lingüístiques de consumidors segons el sector econòmic
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En aquest gràfic, trobem que en l’anàlisi per sectors les queixes de consumidors a
empreses i institucions privades hi trobem, un any més, que el sector predominant és
el de les empreses de serveis (22%) seguit del sector de les activitats basades en
Internet (18%), l’hostaleria i restauració i les empreses de telefonia i informàtica
(aproximadament un 10%). Com ja hem esmentat anteriorment, el sector que
experimenta una pujada més significant és el de les activitats basades en Internet, fet
que confirma un creixent malestar en aquest sector, que cada cop està més
desenvolupat i abasta més àmbits de la vida diària.

Pel que fa a les queixes dels ciutadans en llur relació amb les administracions
públiques, cal destacar que si representessin un sector per si mateixes, serien el
sector amb més queixes. Cal tenir en compte que els organismes públics i llurs
empleats tenen un règim lingüístic molt més regulat que el sector privat, que hauria de
ser molt més garantista amb els drets dels parlants. L’objectiu de tota administració
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hauria d’ésser reduir les queixes, però com s’observa en el gràfic 4, no és un objectiu
que el nostre sector públic estigui assolint, atès que, si tenim en compte el nombre de
queixes que els ciutadans adrecen a la Plataforma per la Llengua, veurem que no han
deixat de pujar en els darrers anys, tant en termes absoluts, com en termes relatius al
total de queixes.
Gràfic 4: Evolució de les queixes sobre l’administració
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Taula 3. Institucions públiques amb més queixes

Institució

Administració central de l’estat
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Generalitat Valenciana
Govern de les Illes Balears
Govern d’Aragó
Altres administracions locals

Nombre
de
queixes
48
42
16
2
2
1
9

Com podem apreciar, l’administració de l’estat és la que té més queixes, amb 48.

Cal destacar que entre les queixes autonòmiques, la Generalitat de Catalunya és la
que presenta una proporció més alta de queixes: en total, 42 queixes de les 48 que hi
ha a les administracions autonòmiques, això és, el 87,5%. Cal fer esment que no totes
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les queixes fan referència directa a l’administració en si, sinó que fan referència a
l’administració i organismes dependents. Sense fer-ne un llista exhaustiva, han rebut
queixes:

-

Generalitat de Catalunya: Agència Catalana del Consum, CCMA, Departament
de Cultura, Departament de Justícia, Departament de Salut, Departament
d’Ensenyament,

Departament

d’Ocupació

i

Empresa,

Departament

d’Universitats, FGC, Institut Català de la Salut, Mossos d’Esquadra, Universitat
de Barcelona, Universitat de Lleida, UOC i Universitat Rovira i Virgili.
-

Govern espanyol: CSIC, AENA, RENFE, Correos, Ministerio de Hacienda,
Fundación Tripartita, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Justicia,
Ministerio del Interior, Policía Nacional, Registre Civil, Seguretat Social, UNED.

-

Administració local: Ajuntaments, Aerobús, Barcelona Activa, Ajuntament de
Roses, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Biblioteca Sagrada Família,
Consorci de la Zona Franca, TMB i Guàrdia Urbana, Diputació de Barcelona.

També cal dir que Catalunya és el territori més poblat i en el qual la nostra entitat té
ara mateix més socis i seguidors. La millora en els nivells de consciència lingüística
pot estar generant que els parlants prenguin més consciència de quan són discriminats
i s’atreveixin més a fer el pas de denunciar la situació, especialment quan és amb
l’administració autonòmica o local, organismes associats a un ús extensiu de la llengua
catalana. L’administració pròpia catalana, això és la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments, són els que més han legislat i legislen sobre el català; malgrat tot,
acumulen un total de 72 queixes de les 120 que ha rebut l’administració en general,
això és, un 60% de les queixes.

Com a anècdota en aquest apartat, cal comentar la denúncia rebuda en contra de
l’Institut d’Estudis Catalans per la supressió dels accents diacrítics.

Dins de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut és el que té més
queixes, amb un nombre total de 8. A l’Administració central, hi destaquen el Ministeri
de l’Interior, 5 queixes, i Hisenda, amb 4 queixes.
De la resta d’administracions, podem destacar les 9 queixes directes que ha rebut
l’Ajuntament de Barcelona, que és l’ajuntament de Catalunya que n’ha rebut més;
també és la ciutat més grossa del país.
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4.3 Anàlisi de motius per sectors
Al gràfic 5, hi podem observar quins són els motius més freqüents de queixa
classificats per sectors.
Gràfic 6. Motiu de les queixes lingüístiques, per sectors econòmics
100%

8,3%

90%
80%
70%
60%

4,2%
20,8%

46,2%

24,3%

53,8%
33,3%

1,7% 4,5% 11,1%
0,8%
0,0%

3,3%

43,3%

48,3% 40,7% 54,5%

0,8%
34,0% 7,1%
4,1%

72,4%

25,0%

50,0% 50,0% 50,0%

44,6%
40,0%

23,1%
8,3%

22,0%

27,3%
33,3% 7,4%

33,3%
37,5%

10%
0%

13,6%

1,3%

3,7%
3,7%

12,5%

33,3% 15,4%

30%
20%

0,8%
24,2%

50%
40%

15,4%

10,3%

7,7%
3,4% 6,7%

3,3% 7,4%

7,7%

4,6%

Publicitat
Llengua del producte
Altres
Discriminacions explícites i hostilitats
Cinema i televisió
Webs i serveis en línia
Etiquetatge i instruccions de productes i serveis
Atenció oral o escrita
Retolació Comercial i senyalització

16

Com s’ha dit abans, les queixes per deficiències en l’atenció oral o escrita han estat les
més freqüents el 2016 (han estat un 44,6%, 10 punts més que el 2015). Ara bé, si
observem les dades classificades per sectors, podrem veure que aquest motiu és molt
més predominant en els sectors que més tracte directe amb el públic tenen, com ara
l’hostaleria i la restauració (72,4%), empreses de telefonia i informàtica (50%) i
vehicles i components (50%), a més de les empreses de transport (54,5%), un sector
amb un nombre total de queixes més baix. A les empreses de servei (48%), i al
comerç minorista (46,2%), les deficiències en l’atenció oral o escrita també són el
principal motiu de queixa.
El fet que el sector de l’hostaleria i restauració acapari un major nombre de queixes pot
ser degut al fet que és un sector amb molta mobilitat de gent i sobretot amb molts llocs
de treball de temporada a l’estiu, on es contracta molta gent de fora dels territoris de
parla catalana que ni tan sols entenen el català, i que les empreses no formen
adequadament en l’aspecte lingüístic. Les institucions i organismes públics (43,3%)
tenen un dèficit d’atenció oral o escrita que podríem classificar com a massa alt, ja que
haurien de ser organismes exemplars en aquestes qüestions.
L’any 2015 les deficiències en la retolació comercial i senyalització van ser el motiu
més freqüent entre les queixes del sector de l’hostaleria i la restauració. Un 31% de les
persones que es van queixar dels bars, restaurants i hotels ho han fet per aquest
motiu. En canvi, el 2016 aquest sector només ha tingut un 3,4% de queixes, per la qual
cosa representa una important millora.
En canvi, pel que fa a les queixes per motiu de deficiències en l’etiquetatge i
instruccions de productes i serveis, les empreses productores han baixat d’un 54,3% el
2015 a un 20,8% el 2016. Però en canvi, a les grans superfícies i franquícies s’ha
passat d’un 2,9% el 2015 a un 33,3% el 2016. Aquest fet probablement vingui causat
perquè enguany les queixes hagin anat més dirigides a les marques pròpies dels
supermercats que no als productors especialitzats.

Finalment, és important destacar que les activitats basades en Internet tenen un fort
dèficit en l’atenció oral o escrita (40%); de fet podem concretar que això es produeix en
l’atenció escrita i especialment per l’increment d’ús d’aplicacions com TripAdvisor, que
rebutgen constantment el fet de poder fer comentaris en català al seu web.
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4.4 Queixes per incompliments legals
Quan una persona decideix interposar una queixa, ho fa moguda per un malestar amb
allò que percep com una mala pràctica en una empresa o administració. Molt sovint, a
més, aquestes males pràctiques suposen una vulneració dels drets lingüístics dels
parlants reconeguts en la legislació que afecta els diferents territoris de parla catalana.

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

Sector

Incompliment legal?
Sí

No

No
determinable

Empreses productores

54,2%

45,8%

0%

Comerç minorista

53,8%

46,2%

0%

69%

31%

0%

Institucions i organismes
privats no lucratius
Empreses de telefonia i
informàtica
Vehicles i components
Empreses de servei

18,1%

77,4%

4,5%

50%

44,5%

5,5%

50%
73,3%

50%
21,7%

0%
5%

Grans superfícies i
franquícies
Empreses de transport

66,7%

29,6%

3,7%

18,12%

81,8%

0%

2%

96%

2%

Altres
Total empreses i
institucions i organismes
privats no lucratius
Institucions i organismes
públics

46,1%
46,5%

46,1%
50,5%

7,8%
2,9%

67,2%

29,1%

4,2%

Total general

52,7%

44%

3,3%

Hostaleria i restauració

Activitats basades en Internet
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A la taula 4, pot observar-se com les queixes que constitueixen una infracció il·legal
han estat un 52,7%, un fort increment respecte el 2015, en què hi havia un 37,1%.
Aquestes xifres, però, varien força segons el sector, atès que en molts sectors les
queixes per incompliment són majoria.

Així doncs, podem veure que les queixes que denuncien males pràctiques que a més
són il·legals són majoritàries a les empreses de servei (73,3%), l’hostaleria i
restauració (69%). A més, hi ha les grans superfícies i franquícies (66,7%) i les
empreses productores (54,2%). És important relacionar que el sector dels productors i
el de la restauració destaquen per les queixes en etiquetatge i en retolació comercial,
aspectes de relació amb el consumidor que compten amb una forta regulació de drets
a Catalunya.
Crida l’atenció l’altíssim percentatge d’incompliments que transgredeixen la legalitat de
les institucions i organismes públics (67,2% de les queixes). Quant a les
administracions, els incompliments per il·legalitats, el govern espanyol (80,9% de les
queixes que ha rebut) n’és el capdavanter, seguit de les administracions locals (75,0%)
i dels governs autonòmics (49,0%). Aquesta diferència probablement es deu al fet que
els ciutadans són més exigents amb les administracions autonòmiques per considerarles més pròximes, fet que fa que la possible mala pràctica lingüística generi molèsties
en el ciutadà fins i tot en casos en què no és il·legal. En podem destacar com a
exemple les queixes sobre la qualitat del català a TV3.

De manera oposada a aquests darrers exemples, per la part baixa hi tenim les
institucions i organismes privats no lucratius (18,1%). Cal destacar que hi ha una
baixada de les activitats basades en Internet, que l’any 2015 només un 7,9% de
queixes que incomplien la legalitat, i ara no hi ha un 2%. Tot i això, les activitats
basades en Internet no paren de créixer any rere any, i aquest és un sector que la
legislació no regula amb prou claredat i on els drets dels catalanoparlants queden
totalment desprotegits, així que caldrà que l’administració vetlli i comenci a regular
aquest sector per garantir els drets dels consumidors catalanoparlants.
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4.5 Empreses i administracions amb més nombre de queixes
Del total d’empreses o institucions de què les persones s’han queixat més a la
Plataforma per la Llengua, volem extreure’n algunes dades que revelen quines són les
que han rebut més queixes durant l’any.
Taula 5. Empreses amb més queixes

Empresa

TripAdvisor
Vodafone
BBVA
Facebook
Triodos Bank

Nombre
de
queixes
23
6
5
4
4

A la taula 5 es poden observar les empreses de qui la Plataforma per la Llengua ha
rebut més queixes.
En primer lloc hi tenim, TripAdvisor (23), que és la primera empresa privada en nombre
de queixes que ens hi apareix. Com en anys anteriors, totes les queixes són pel fet de
no poder publicar comentaris en català al portal. En aquest sentit, la Plataforma per la
Llengua i el WICCAC van enviar, l’abril del 2015, una carta al president de TripAdvisor
for Business, Marc Charron, per demanar-li la incorporació de la llengua catalana al
web i la fi del veto als comentaris escrits en català. Hi hem volgut afegir Triodos Bank
perquè, malgrat que no és una entitat amb gaires queixes, sí que és representatiu que
un banc que fa bandera de la responsabilitat social, no tingui una política
lingüísticament sostenible.
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Taula 6. Queixes a les administracions desglossades per departaments

Departament

Nombre de queixes

Departament d’Empresa i Coneixement

18 (15 queixes són de les universitats

de la Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

catalanes)
16 (inclou 3 queixes a TMB i una
l’Aerobús)

Departament de Salut de la Generalitat

11

de Catalunya
RENFE

9

Ministeri de l’Interior

9

Ministeri de Justícia

5

Agència Tributària

5

Correos

5

CCMA

5

Si centrem l’anàlisi en les queixes a les administracions, més enllà de l’enumeració
que hem exposat a la taula 3, és important centrar-se en la problemàtica existent en
les dues administracions que acumulen més queixes: el Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat (18) i l’Ajuntament de Barcelona i organismes
dependents (16). Cal destacar que aquest lideratge del Departament d’Empresa té una
empenta decisiva en les 15 queixes que reben les universitats catalanes. Cal destacar,
però, que enguany la Plataforma per la Llengua, conjuntament amb diversos sindicats
d’estudiants, han iniciat una campanya de difusió dels drets lingüístics dels estudiants
que ha pogut conscienciar un nombre d’alumnes més gran i haver augmentat el
nombre de queixes al sector.
Pel que fa a l’àmbit de la sanitat pública catalana (11), les queixes que ens han fet
arribar són diverses: deficiències en l’atenció oral per defecte, en la megafonia,
documents amb instruccions per als pacients que només estan disponibles en castellà
«per estalviar espai» o, en els casos més greus, pacients que han estat vexats per
parlar en català. Arran de diverses queixes rebudes, l’any 2015 la Plataforma per la
Llengua ja va notificar les discriminacions a l’aleshores conseller de Salut, Boi Ruiz,
però s’han continuat donant casos de discriminacions, malgrat tot.
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L’Administració estatal que ha originat més queixes és RENFE (9), amb el Ministeri de
l’Interior (9) i, en acabat, el de Justícia (5). L’ONG del català recull les discriminacions
lingüístiques més greus que es produeixen a les administracions espanyoles. Es tracta
dels casos en què l’administració vexa els parlants de català o els nega l’atenció per
fer servir la seva llengua. En el darrer report de discriminacions lingüístiques,
anomenat «Si me hablas en catalán se suspende el juicio», la Plataforma per la
Llengua va exposar 87 casos de discriminació entre el 2007 i el 2015, dels quals 47
eren casos en què l’administració que discriminava era la Policia Nacional o la Guàrdia
Civil.

4.6 Alguns exemples de queixes
En aquest apartat presentem exemples representatius de la varietat de casos rebuts i
gestionats per la Plataforma per la Llengua al llarg del 2016.
Casos registrats en empreses:


TripAdvisor: Molts usuaris es queixen que quan fan comentaris en català en
aquesta plataforma, aquests són esborrats de forma automàtica, ja que no els
accepten en català.



Renault: Un usuari es va comprar un Renault i es va queixar a l’Agència
Catalana del Consum perquè les instruccions del vehicle no eren en català i el
navegador del cotxe tampoc.



Heron City: Un consumidor es queixa que el film Kung Fu Panda III a l'Heron
City, s'ha emès en castellà tot i estar programat en català.



Triodos Bank: Un usuari es queixa en general per les mancances d'ús del
català a Triodos Bank. Ens comunica que ha presentat una denúncia a
l'Agència Catalana del Consum.



Orange: Un consumidor es queixa perquè l'han trucat d'Orange. Només
començar la conversa li han dit, en castellà, que li volien fer una oferta per
pagar menys diners d'Internet, que incloïa futbol i un televisor Samsung.
L’usuari ha dit que no li interessava, que no els podia atendre. Des d’Orange li
han respost que com sabia que no l’hi interessava si encara no sabia l’oferta en
qüestió. L’usuari ha tornat a dir, en català en tot moment, que estava treballant i
que no els podia atendre. Llavors és quan li han dit de parlar en castellà, que la
persona d’Orange no entenia el català. L’usuari li ha respost «i vostè em vol
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vendre alguna cosa?» I la seva resposta ha estat «es que resulta que estamos
en España, no me hable en catalán».


Àmbit laboral: Un consumidor es queixa que a la feina li volen prohibir
expressar-se en català amb els companys de feina catalanoparlants.



Nespresso: A la botiga de NESPRESSO al Pedralbes Center, un consumidor
va haver d'aguantar el menyspreu d'un empleat quan ella li parlava en català. Li
va dir que «no le faltase el respeto» quan se li va adreçar en català.



Vueling: Un usuari ens explica el següent: «aquest passat agost, viatjant de
Barcelona a Eivissa amb Vueling, quan la meva parella i la meva filla petita,
abans d'enlairar-se l'avió, van demanar en català d'anar al servei a la tripulació,
el comandant, la responsable de cabina i una altra hostessa van respondre
amb to d'amenaça ‘En castellano! Nos lo dices en castellano’. La meva dona va
quedar perplexa per la reacció, ja que si ella va utilitzar el català va ser de
forma instintiva i perquè encara érem a Barcelona. I mentre ella esperava que
la petita sortís del servei, ells van seguir amb comentaris com ‘qué pena’ i ‘qué
vergüenza’».

Casos registrats en administracions públiques:


Hospital Clínic de València: Un consumidor es queixa que a l'Hospital Clínic
de València l'obliguen a parlar en castellà.



Agència Catalana del Consum: un consumidor ha presentat una queixa a
l'ACC per modificar la interpretació de I'article 128 del Codi de consum que fa
I'Agència Catalana del Consum, per tal d'adaptar-la al contingut i finalitat dels
articles 34 de I'Estatut de Catalunya i 9.3 de la Lei 112015 «deth regim
especiau d'Aran», de forma que se'n doni la següent nova redacció: les
empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació
de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya –encara que tinguin
els serveis organitzats des de fora– han d'estar en condicions de poder
entendre i parlar als consumidors en qualsevol de les dues llengües oficials de
Catalunya (català i castellà i, a més, en aranès). L'expressió "ser atès" significa
l’obligació d'entendre i de parlar les dues llengües oficials de Catalunya, català i
castellà, i a més I’aranès dins el territori de la Val d'Aran.



Institut Català de la Salut: Un usuari afirma que l'han expulsat del CAP
Drassanes per demanar a la metgessa que li parlés en català.



Departament de Salut – Hospital de Santa Tecla: Un usuari ens explica que
la seva mare és una dona gran, que va sovint a urgències de l’Hospital de
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Santa Tecla i al soci sanitari CAP Llevant. Els reports mèdics els hi fan en
castellà. L’usuari ha fet peticions reiterades, oralment, que els hi facin en
català. No li han fet cas. Un cop que feia una d’aquestes peticions, una
metgessa que passava per allà li va dir que «estamos en España».
L’administració de l’hospital se’l va treure de sobre dient que no els podien
obligar, que eren de fora i que «cap aquí i cap allà».


Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa: Reproduïm literalment la
queixa de l’usuari: «estic cansat de ser humiliat contínuament en les activitats
formatives de Barcelona Activa. Oficialment Barcelona Activa indica en les
descripcions de les activitats: ‘Aquestes activitats es realitzen en català,
excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin
que es facin en castellà.’ La realitat és que quan una persona vol la formació en
castellà, la formació es farà en castellà. He enviat una consulta a Barcelona
Activa i insisteixen en el mateix: una persona decideix si el castellà serà la
llengua de l'activitat. Els que volem la formació en català, com és el meu cas,
hem d'exigir i defensar la formació en català? Em sembla que aquest
enfocament és equivocat. La formació ha de ser en català per defecte i només
si hi ha una majoria d'interessats que vulguin la formació en castellà s'hauria de
plantejar el canvi al castellà. Necessito el vostre assessorament per denunciar
aquesta discriminació. Hauria de posar-me en contacte amb el defensor del
poble?»



Ministerio del Interior: Un usuari d’origen brasiler es queixa que li han
denegat la nacionalitat espanyola per haver respost l'examen d’obtenció de la
nacionalitat en català.



CCMA: diversos usuaris es queixen de la qualitat del català de TV3, així com
que passen massa anuncis en castellà.

4.7 Èxits aconseguits arran de la gestió de queixes
La tasca que desenvolupa la Plataforma per la Llengua d’assessorament,
conscienciació i difusió en l’atenció a les queixes ha permès, juntament amb l’acció
dels consumidors o administrats, que es modifiquin alguns comportaments i polítiques
lingüístiques d’empreses i administracions. A continuació, us oferim alguns exemples
d’èxits obtinguts l’any 2016.


Renault: Un consumidor va fer una queixa sobre les tanques publicitàries a
carreteres de tot Catalunya, especialment al Baix Llobregat. Renault hi feia els
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anuncis en castellà; arran que la usuària es va queixar, Renault ho ha
solucionat.


FC Barcelona: La proporció de productes del club etiquetats en català ha pujat
en els darrers anys.



Avis Budget: Arran d’un queixa, vam rebre una carta de resposta de l’empresa
Avis Budget. Ens anunciava la seva intenció d’incorporar el català en la
documentació via web, tal com ja la té disponible de manera presencial. No ens
concretava cap data, però.



Netflix: S’aconsegueix que Netflix incorpori alguns títols en català, de moment
pocs.



ABB-USOC: Arran d’una queixa sobre marginació del català en els comunicats
del comitè d’empresa d’ABB, ens vam posar en contacte amb la delegació
comarcal del sindicat majoritari (l’USOC). Ens han comunicat que el comitè
d’empresa es compromet a fer servir el català en els propers comunicats (amb
l’excepció dels comunicats del conveni estatal).



Almirall: Arran de la carta enviada i de les pressions públiques a través de
missatges a la xarxa, el web de laboratoris Almirall ha incorporat el català, per
bé que les demandes anaven en el sentit de l’etiquetatge.



La Tagliatella: Intercedim a la xarxa social Twitter en la queixa d’un
consumidor a la cadena de restaurants La Tagliatella pel fet que a Abrera no
disposen de carta en català, fent difusió dels continguts del web
empresaencatalà.cat. El compte de l’empresa respon que parlarà amb la
directora del restaurant perquè hi incorporin la carta en català.



Taurus: Arran d’una queixa sobre el contestador automàtic d’aquesta empresa,
ens assabentem que la botiga Taurus d’Oliana ha incorporat el català en el
contestador automàtic.

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


Hisenda: Un usuari es queixa que Hisenda li deixa consultar l'esborrany de la
declaració de la renda en català, però un cop el confirma no li imprimeix el
justificant en català. Des d’Hisenda li han contestat que han detectat l’errada i
que l’han corregida però caldrà comprovar que no es torni a presentar en
properes campanyes de la declaració.
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Castell de la Trinitat, Roses: Un usuari es queixa que a les visites
teatralitzades del Castell de la Trinitat hi ha obres que no es passen en català
(comprovem que es tracta de «el Pirata Barba-rosa» a l'estiu del 2016, que es
va passar en castellà i francès, d’altres obres sí que es passaven en català).
Després de queixar-nos a l'ajuntament, ens garanteixen que l'any que ve ho
exigiran com a requisit.



Agència Catalana del Consum: Arran de les campanyes i l'anada al Síndic de
Greuges, hi ha modificacions en les respostes de denúncies d’etiquetatge de
productes alimentaris. Així per exemple, tot i que l’ACC arxiva les denúncies
per no etiquetar en català aquest tipus de productes, han retirat la menció que
deien que el Reglament especificava que «només es podia fer en una llengua
de la Unió Europea», aspecte que és inexacte, com vam denunciar
públicament.
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5.

Conclusions

Després de la recollida i l’anàlisi de les queixes rebudes aquest 2016, estem en
disposició de destacar algunes dades del report:
1. Hem rebut un total de 395 queixes, 275 sobre empreses i institucions
privades i 120 sobre administracions públiques.
2. El nombre de queixes a administracions públiques s’havia duplicat del 2014
al 2105, però s’ha mantingut amb exactament el mateix nombre de queixes el 2016.
Hauríem de ser optimistes i pensar que per part de l’administració hi ha una presa de
consciència i, com a mínim, no hi ha un augment de les queixes. També voldríem
pensar que la gestió per part de la Plataforma per la Llengua hi té una certa influència.
3. El motiu de queixa més freqüent, un any més, és el fet de presentar
deficiències en l’atenció oral i escrita (44,5% del total) seguides de la llengua del
producte (24,2%); en acabat, les que denuncien discriminacions explícites i hostilitats
(7,8%). En canvi, de webs i serveis en línia es baixa d’un 13,8% a l’any 2015 a un
7,1% el 2016.
4. Si només es tenen en compte les queixes d’empreses i institucions privades,
el sector amb més queixes són, un any més, les empreses de serveis (15,2%)
seguides de les activitats basades en Internet (12,7%) i hostaleria i restauració (7,3%).
5. Un 52,7% del total de queixes denunciaven pràctiques que, a més de ser
nocives, són il·legals perquè vulneren els drets lingüístics.
6. El portal web TripAdvisor provoca cada cop més malestar entre els
consumidors de parla catalana i és, per tercer any consecutiu, líder en queixes. Tot i
poder estar avesats a la marginació de la llengua catalana a la xarxa, el fet que el
portal veti els comentaris en llengua catalana que publiquen de manera natural i
espontània persones que visiten diversos restaurants del món causa molt de rebuig. A
més, el lideratge d’aquesta empresa en el sector de la «crítica popular» a l’hostaleria
no perilla ara mateix per manca de competidors de la mateixa mida i repercussió, de
manera que és important que els consumidors i els empresaris de la restauració, així
com les entitats, destinem alguns dels nostres esforços a intentar canviar aquesta
situació.
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Cal tenir en compte que les dades que presenta aquest report mostren una part
de la realitat, la de les persones que confien en la Plataforma per la Llengua per
mostrar la seva disconformitat amb diverses situacions patides pel fet de fer servir el
català. Tot i això, l’observació de les dades permet identificar tendències, inferir en
possibles causes i fer un recull de conclusions i recomanacions que pugui ser una eina
útil tant en l’àmbit de la divulgació com de la comprensió de la problemàtica lingüística
als territoris de parla catalana.

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

8. Les queixes a administracions de titularitat autonòmica a Catalunya
continuen sense disminuir. Aquest fet mostra que els ciutadans es mostren molt
sensibles davant d’incompliments de caire lingüístic per part d’una administració que
precisament es percep com a garant i impulsora del català. Cal que l’administració no
abaixi la guàrdia.

9. Les universitats són camps de creació de coneixement, i, també de
terminologia. Que una sola disciplina de coneixement deixi de banda el català lleva a
la nostra llengua poder ser vàlida per a la comunicació en aquella disciplina. És per
això que, més enllà que les universitats puguin fer servir altres llengües, haurien de
fixar i, un cop establert, respectar, un itinerari complet en llengua catalana en cada
estudi ofert. En aquest sentit, les 15 queixes rebudes són un toc d’atenció que pot
permetre detectar mancances i pot ser una oportunitat per implantar un model
respectuós amb els drets lingüístics dels estudiants.
10. Les queixes a l’atenció lingüística en la sanitat catalana continuen
destacant tant pel nombre total com per la gravetat d’algun dels casos. Insistim, un any
més, que caldria revisar especialment els casos en què es denuncia que el dret
d’informació en llengua catalana està sent conculcat i situat en desigualtat amb el
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castellà (impresos informatius, megafonia, documentació, etc.) i també les actituds
puntuals de discriminació per part del personal sanitari. Ens consta que, en algun dels
casos, l’Administració catalana ha actuat, però és important reduir aquesta percepció
de vulnerabilitat lingüística al sector.

11. Malauradament no són cap novetat, tampoc, les queixes rebudes cap a
l’administració espanyola. Pensem, una vegada més, que no només demostra un
problema d’intolerància instal·lat en aquesta administració, sinó que també posa en
evidència un problema de poca capacitació lingüística del personal de les
administracions de titularitat estatal. Aquest problema ja ha estat identificat pel Consell
de Ministres del Consell d’Europa que, al gener del 2016 va emetre sis recomanacions
sobre millora del català a l’Administració central, en la línia de garantir el compliment
de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM) per part
d’Espanya. Una de les recomanacions feia referència a millorar la capacitació dels
treballadors públics. Aquest 2016 ha estat l’escenari d’una votació parlamentària en
què les corts espanyoles s’han negat a fer realitat el requisit lingüístic per complir els
compromisos adquirits amb la CELROM. La proposta, presentada per En Comú
Podem, va ser rebutjada per PP, PSOE i C’S. Cal destacar que el vot favorable del
PSOE hauria permès tirar endavant la proposta.

12. Malgrat que no és rellevant quant a nombre de queixes, sí que hem volgut
fer esment de les queixes que ha rebut el Triodos Bank, perquè si més no moralment
és un cas rellevant i contradictori. És un dels pocs bancs que operen a Catalunya i que
no tenen el web en català i que, malgrat que recentment sí que han incorporat el català
a l’operativa en línia, moltes de les altres operacions i informacions que emeten no són
en aquesta llengua; però a més, a diferència de la resta de bancs, fan bandera de la
responsabilitat social amb frases com (les posem en castellà, perquè el seu web
només és en aquesta llengua): «Contribuir a una sociedad que fomente la calidad de
vida y se centre en la dignidad humana.», «Nuestros valores corporativos son:
sostenibilidad, transparencia, excelencia e Iniciativa empresarial». Cal que les entitats
que promouen de forma activa els drets humans i que miren de promoure una cultura
corporativa alternativa i millor, incloguin el respecte dels drets lingüístics entre els seus
principis; si no, és un contrasentit. La dignitat humana no és completa si no es
respecten els drets lingüístics, també.
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