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Atenció
al públic
A dreta llei

Cultura Política Lingüística

Els tríptics A dreta llei pretenen divulgar el
contingut de la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística.

Aquesta llei té per objectiu fomentar la
presència de la llengua catalana en tots els
àmbits de la vida social i avançar en la
generalització del seu coneixement per 
part de tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya.

Perquè el català pugui ser emprat
lliurement  pels ciutadans i ciutadanes cal
que es garanteixi que en tots els
establiments, públics o privats,
administratius, comercials, turístics, lúdics,
financers i altres, dedicats a la venda 
de productes o a la prestació de serveis,
es pugui atendre el públic en català.

Es tracta de garantir els drets lingüístics
dels consumidors i consumidores i
d’afavorir la progressiva introducció de la
llengua catalana en el món socioeconòmic,
que és bàsic per al seu futur.

Per a més informació us podeu 
adreçar a:

Direcció General 
de Política Lingüística 

Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
Tel. 93 567 10 00
http://cultura.gencat.es/llengcat

Consorci per a la 
Normalització Lingüística

C. Mallorca, 272, 8è
08037 Barcelona
Tel. 93 272 31 00
http://www.cpnl.org

Direcció General 
de Turisme

Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona
Tel. 93 484 95 00

Direcció General 
de Política Financera

Plaça de Catalunya, 19
08002 Barcelona
Tel. 93 304 28 25

C



Segons la legislació vigent,* les empreses, els
establiments i els organismes dedicats a la venda de
productes o a la prestació de serveis que
desenvolupen la seva activitat a Catalunya han de
trobar-se en condicions de poder atendre els
consumidors i usuaris quan s’expressin en qualsevol
de les llengües oficials de Catalunya. 

La Generalitat, les administracions locals i les altres
corporacions públiques de Catalunya, les institucions
i les empreses que en depenen i els concessionaris
dels seus serveis han d’emprar el català normalment
en les comunicacions i les notificacions adreçades a
persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit
lingüístic català.

A Catalunya, tothom té dret a relacionar-se, oralment i
per escrit, amb l’Administració de l’Estat i amb
l’Administració de justícia en la llengua oficial que
esculli i a ser atès, i no se li pot exigir cap mena de
traducció.

* Articles 9,10,12, 13, 17 i 32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Article 27 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor.
Article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada d’acord amb
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Per tant, a Catalunya, els ciutadans i les ciutadanes
han de poder ser atesos en tots els àmbits públics
quan s’expressin en català, tant oralment com per
escrit.

Això vol dir que tots els establiments i les empreses
que es dediquen a la prestació de serveis i a la venda
de productes, com ara:

bot igues • supermercats

bars  • cafeter ies • restaurants

hote ls • càmpings 

a l t res  a l lot jaments  tur ís t ics

bancs • ca ixes

ent i tats  asseguradores

empreses de t ransport

centres  sani tar is

agències  de v iatges

empreses de te le fon ia

benz ineres

empreses d ’e lectr ic i tat  

parcs  temàt ics  

museus i  monuments

han d’estar preparats per poder atendre els clients i
usuaris quan s’expressin en qualsevol de les dues
llengües oficials.

A més, han de tenir almenys en català:

— la senyalització i els cartells d’informació general
de caràcter fix  

— els documents d’oferta de serveis per als usuaris.

Pel que fa a les administracions públiques, els
ciutadans i les ciutadanes es poden adreçar, oralment
i per escrit, en català davant de tots els organismes
de qualsevol  administració amb seu a Catalunya. 
O sigui, davant de:

— l’Administració autonòmica:

Generalitat

— l’Administració local:

ajuntaments
consells comarcals 
diputacions

— l’Administració perifèrica de l’Estat:

delegació i subdelegacions del Govern  
delegacions provincials (Hisenda)
comissaries 

— registres públics:

Registre Civil 
Registre Mercantil
Registre de la Propietat

Les persones interessades tenen, per tant, el dret a
rebre les notificacions i els documents de qualsevol
administració  en català. 

Pel que fa a l’Administració de justícia, tothom qui ho
sol·liciti ha de rebre en la llengua oficial demanada 
les testimoniances de les sentències i els actes
resolutoris que l’afecten, sense retards per raó de
llengua.


