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Oficines

Oficina d’Assessorament Lingüístic

Oficina de Gramàtica

Oficina d’Onomàstica

Oficines Lexicogràfiques

Oficina d’Assessorament Històric

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 d’Assessorament Lingüístic 

(Oficina d’Estandardització)

Director:  Isidor Marí Mayans

L’Oficina d’Assessorament Lingüístic 

(OAL) s’ocupa d’atendre les consultes lin- 

güístiques que s’adrecen a l’IEC, tenint 

en compte la normativa fixada per a la 

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

Oficina de Gramàtica

Director: Manuel Pérez Saldanya

L’Oficina de Gramàtica duu a terme, 

juntament amb la Comissió de Gramà- 

tica, les tasques relatives a l’elaboració  

de la Gramàtica de la llengua catalana. 

(Vegeu-ne la relació en aquest mateix 

capítol, dins l’apartat de programes de 

recerca normatius de la Secció Filolò- 

gica.)

Addicionalment, també s’ocupa en 

certs moments d’atendre consultes grama-

ticals 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-

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 

Oficina d’Assessorament Històric

Director:  Albert Balcells i González

L’Oficina d’Assessorament Històric (OAH) 

ha respost algunes consultes de caràcter 

històric i artístic plantejades a l’IEC, tant 

les de particulars com sobretot les refe-

rents a informes i dictàmens preceptius 

de la Secció demanats per la Generalitat 

sobre els símbols dels ens locals i els béns 

culturals d’interès nacional. 

Enguany s’han emès vint-i-quatre 

informes preceptius sobre expedients de 

d’Estudis Catalans (DIEC2), l’elaboració 

d’un nou diccionari normatiu i la redacció 

de la segona edició del diccionari manu-

al de l’Institut d’Estudis Catalans. (Vegeu 

aquest mateix capítol per a una informa-

ció més detallada sobre els programes 

normatius.)

Les OL també s’ocupen d’atendre 

consultes sobre normativa lèxica del 

català i de fornir de materials lexicogràfics 

les institucions que en sol·liciten.

declaració com a bé cultural d’interès 

nacional (BCIN), a més de dictaminar dos 

escuts heràldics i quatre banderes de 

diversos 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 elabo- 

rar una base de dades dels monuments 

commemoratius a tot Catalunya, amb  

les corresponents fotografies, descrip- 

cions i comentaris, que s’ha enllestit du- 

rant aquest curs (vegeu-ne informació 

cions, editorials i també, molt sovint, 

mitjans de comunicació —premsa i rà-

dio—) i de particulars.

Així mateix, l’OdO s’ocupa de l’ex- 

pedició de certificats —i, en uns casos 

específics, de notes informatives— per a 

la normalització de la grafia dels noms i, 

sobretot, dels cognoms catalans.
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més detallada en aquest mateix capí- 

tol). 

L’oficina s’ocupa, per encàrrec de 

la Secció, de la preparació de la revista 

catalan Historical review, en anglès i en 

català, que difon balanços sobre els grans 

temes referents a tots els aspectes his-

tòrics, literaris i culturals dels Països 

Catalans. N’ha aparegut recentment el 

vuitè volum, corresponent al 2015.
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