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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 

(Oficina d’Estandardització)

Director:  Isidor Marí 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 oficines 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 Gramàtica, 

les tasques relatives a l’elaboració de la 

Gramàtica de la llengua catalana. (Ve-

geu-ne la relació al capítol vi, «Activitat 

de recerca», dins l’apartat de programes 

de recerca normatius de la Secció Filolò-

gica.)

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-
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lització Lingüística, de diversos departa-

ments de la Generalitat de Catalunya 

(Territori i Sostenibilitat, Justícia, Medi 

Ambient, Cultura, Governació, etc.), dels 

serveis de llengua catalana dels ajunta-

ments i 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 (SF). Per això, l’activitat de les 

OL s’estructura a l’entorn de tres eixos: 

l’actualització de la segona edició del 

diccionari de la llengua catalana de 

l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2); 

l’elaboració d’un nou diccionari normatiu, 

i la redacció de la segona edició del dic-

cionari manual de l’Institut d’Estudis 

Catalans (DM2). (Vegeu el capítol vi, 

«Activitat de recerca», per a una informa-

ció 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 (OAH), 

creada el 2006 i dirigida per Albert Bal-

cells, ha respost algunes consultes de ca-

ràcter històric i artístic plantejades a 

l’IEC, tant les de particulars com sobretot 

les referents a informes i dictàmens pre-

ceptius de la Secció demanats per la  

Generalitat sobre els símbols dels ens  

locals i els béns culturals d’interès na-

cional. 

Enguany s’han emès trenta-vuit 

informes preceptius sobre expedients de 

declaració com a bé cultural d’interès 

nacional (BCIN), a més de dictaminar set 

escuts heràldics i set banderes de diversos 

 Memoria 2013-2014.indb   312 08/03/17   11:09



A
c

t
iv

it
A

t
 d

e
 r

e
c

e
r

c
A

313

municipis de Catalunya. Tots aquests 

informes han estat acceptats per la  

Secció.

L’OAH també col·labora amb el 

projecte de la Secció dedicat a elaborar 

una base de dades dels monuments com-

memoratius a tot Catalunya, amb les 

corresponents fotografies, descripcions i 

comentaris. 

L’Oficina s’ocupa, per encàrrec de 

la Secció, de la publicació de la revista 

catalan Historical review, en anglès i en 

català, que difon balanços sobre els grans 

temes referents a tots els aspectes histò-

rics, literaris i culturals dels Països Cata-

lans. N’ha aparegut recentment el setè 

volum, corresponent al 2014. Cal destacar 

que aquesta revista, iniciada el 2008, pel 

nombre de consultes electròniques s’ha 

situat entre les cinc primeres de les vint 

de l’Institut indexades a RACO (revistes 

catalanes amb accés obert), i ha vist re-

validada la classificació en primera cate-

goria de revistes del CARHUS Plus. 
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