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Oficines

Oficina d’Assessorament Lingüístic

Oficina de Gramàtica

Oficina d’Onomàstica

Oficines Lexicogràfiques

Oficina d’Assessorament Històric

Oficina d’Assessorament Lingüístic

Director: Isidor Marí i Mayans

L’Oficina d’Assessorament Lingüístic 

(OAL) s’ocupa d’atendre les consultes 

lingüístiques que s’adrecen a l’IEC, tenint 

en compte la normativa fixada per a la 

llengua catalana, i també s’ocupa d’estu-

diar les consultes no fixades des del punt 

de vista normatiu amb les altres ofici- 

nes de la Secció Filològica.

D’altra banda, l’OAL també duu 

a terme estudis de qüestions lingüístiques 

per a elaborar criteris, així com analitza 

dades lingüístiques per tal d’extreure’n 

resultats i possibles actuacions.

Oficina de Gramàtica

Director: Manuel Pérez Saldanya

L’Oficina de Gramàtica duu a terme, 

juntament amb la Comissió de Gramàti-

ca, les tasques relatives a l’elaboració de 

la Gramàtica de la llengua catalana. 

(Vegeu-ne la relació en el capítol vi, 

«Activitat de recerca», dins l’apartat de 

programes de recerca normatius de la 

Secció Filològica.)

Addicionalment, també s’ocupa en 

certs moments d’atendre consultes gra-

maticals procedents de l’Oficina d’Asses-

sorament Lingüístic i de particulars, en 

aquest darrer cas relatives a aspectes dels 

esborranys de les parts de la Gramàtica 

consultables al web de l’Institut.

Oficina d’Onomàstica

Director:  Josep Moran  

i Ocerinjauregui

L’activitat principal de l’Oficina d’Ono-

màstica (OdO) és l’atenció i la resposta a 

les consultes onomàstiques, tant de topo-

nímia com d’antroponímia, adreçades a 

l’Institut d’Estudis Catalans. Les consul-

tes provenen dels centres de normalització 

lingüística del Consorci per a la Norma-

lització Lingüística, de diversos departa-
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ments de la Generalitat de Catalunya 

(Territori i Sostenibilitat, Justícia, Medi 

Ambient, Cultura, Governació, etc.), dels 

serveis de llengua catalana dels ajunta-

ments i les universitats (com la de les Illes 

Balears i la de València), de diverses en-

titats públiques i privades (com associa-

cions, editorials, i també molt sovint dels 

mitjans de comunicació —premsa i rà-

dio—) i de particulars.

Així mateix, l’OdO s’ocupa de 

l’expedició de certificats —i, en uns casos 

específics, de notes informatives— per a 

la normalització de la grafia dels noms i, 

sobretot, dels cognoms catalans.

Per a adreçar-hi una consulta 

onomàstica o una sol·licitud de normalit-

zació de noms i cognoms, cal emplenar els 

formularis corresponents que trobareu a 

http://www.iec.cat/llengua/serveis.asp.

Oficines Lexicogràfiques

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

Les tasques que duen a terme les Oficines 

Lexicogràfiques (OL) tenen per objectiu 

principal el desenvolupament dels projec-

tes lexicogràfics aprovats per la Secció 

Filològica. Per això, l’activitat de les OL 

s’estructura a l’entorn de tres eixos: l’ac-

tualització de la segona edició del Diccio-

nari de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans (DIEC2); l’elaboració 

d’un nou diccionari normatiu, i la redac-

ció de la segona edició del Diccionari 

manual de l’Institut d’Estudis Catalans. 

(Vegeu el capítol vi, «Activitat de recerca», 

per a una informació més detallada sobre 

els programes normatius.)

Les OL també s’ocupen d’atendre 

consultes sobre normativa lèxica del ca-

talà i de fornir de materials lexicogràfics 

les institucions que en sol·liciten.

Oficina d’Assessorament Històric

Director: Albert Balcells i González

L’Oficina d’Assessorament Històric es creà 

l’any 2006 amb la finalitat de respondre les 

consultes de caràcter històric i artístic plan-

tejades a l’Institut d’Estudis Catalans, així 

com la tramitació dels informes i dictàmens 

preceptius de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica (SHA) sobre els símbols dels ens locals 

i els béns culturals d’interès nacional.

Informes

La Generalitat sotmet preceptivament la 

declaració i la delimitació dels béns d’inte-

rès cultural nacional i els escuts i les ban-

deres municipals a la Secció Històrico-Ar-

queològica. La Secció ha emès informes 

preceptius sobre els expedients de declaració 

com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), 

sol·licitats a l’IEC per la Direcció General 

del Patrimoni Cultural del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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— Informes d’expedient en la 

categoria de monument històric: 17. An-

tic Hospital de Santa Caterina, a Girona; 

celler cooperatiu de l’Espluga de Franco-

lí; església de Sant Esteve d’Alinyà; esglé-

sia de Sant Jaume de Montagut, a Querol; 

església de Sant Tomàs de Fluvià, a Tor-

roella de Fluvià; església de Sant Víctor 

de Fígols; església de Sant Vicenç d’Al-

barca; església de Santa Maria de Cornu-

della de Montsant; església de Santa 

Maria de Gràcia, a la Granadella; església 

de Santa Maria de Guissona; palau aba-

cial de Sant Joan de les Abadesses; Pont 

Nou, a Manresa; Teatre Fortuny «El 

Círcol», a Reus; Pavelló núm. 6 de l’Ins-

titut Pere Mata, a Reus; església de Sant 

Romà de Sidillà o les Arenes, a Foixà; font 

gòtica de Blanes, i Sant Jaume de Tivissa.

— Informes d’expedient en la 

categoria de conjunt històric: 2. Colònia 

Borgonyà i nucli històric d’Ullastret.

— Informe d’expedient en la ca-

tegoria de lloc històric: 1. Casa d’Àngel 

Guimerà, al Vendrell.

— Informe d’expedient en la ca-

tegoria de zona arqueològica: 4. Via ro-

mana de Parpers, a Argentona; vil·la  

romana del pla de l’Horta, a Sarrià de Ter; 

Sinagoga de Besalú i Cova Gran de Santa 

Linya, a les Avellanes i Santa Linya.

— Informes d’expedient de deli-

mitació de l’entorn de protecció: 3. Mo-

nestir de Santa Maria de Vallbona de les 

Monges; Hospital de la Santa Creu i de 

Sant Pau, a Barcelona, i Palau de Fluvià, 

a Guissona.

— Altres: 7. Bodegó amb senalla 

de cireres, roses, assutzenes, lliris, espàr-

recs i mongetes, atribuït a Juan Sánchez 

Cotán (dictamen desfavorable); bàcul del 

segle xiii; cinc taules procedents del Re-

taule de sant Miquel, santa Anna i sant 

Sebastià, atribuït al pseudomestre de 

Glorieta; dos dibuixos de la Colònia Güell 

d’Antoni Gaudí; Agnus-dei de Francisco 

de Zurbarán; taula de jocs de Carles III, 

i La plaza de toros de Sevilla de Marià 

Fortuny.

Escuts heràldics dictaminats: 9

Municipis: Llagostera, Molló, Viladrau, 

Pals, Cabanabona, Castellbell i el Vilar, 

Taradell, Josa i Tuixén i Alcanar.

Banderes dictaminades: 11

Municipis: Arbeca, Santa Pau, Llinars del 

Vallès, Bellmunt d’Urgell, Montgat, Canet 

d’Adri, Polinyà, Sant Quirze de Besora, 

EMD Seana, Tavèrnoles, Sant Martí de 

Llémena.
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Catalan Historical Review

L’Oficina s’ocupa de la preparació de la 

revista Catalan Historical Review, que, 

en anglès i català, difon internacionalment 

balanços sobre els grans temes referents 

a tots els aspectes històrics dels Països 

Catalans. Es publica en paper i en versió 

electrònica. El primer número sortí l’any 

2008.

Aquest curs, ha sortit publicat el 

número 4, i hi ha hagut un augment de 

les visites en la versió electrònica: 12.000, 

l’any 2011, i 22.000, l’any 2012.
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