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Oficines

Oficina d’Estandardització

Oficina de Gramàtica

Oficina d’Onomàstica

Oficines Lexicogràfiques

Oficina d’Assessorament Històric

Oficina d’Estandardització

Director: Isidor Marí Mayans

L’Oficina d’Estandardització (OE) 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’estudiar les consultes no 

fixades des del punt de vista normatiu amb 

les altres oficines de la Secció Filològica. 

Realitza estudis de qüestions lingüístiques 

per a elaborar criteris i analitza dades 

lingüístiques per tal d’extreure’n resultats 

i possibles actuacions. També participa en 

l’actualització de l’Optimot (servei que 

ofereix la Direcció General de Política 

Lingüística en col·laboració amb l’IEC i el 

TERMCAT) i dona suport a la Comissió 

d’Estandardització de la Secció Filològica.

Durant el curs s’han atès 239 

consultes lingüístiques adreçades a l’IEC. 

Respecte a l’Optimot, cal destacar la va-

lidació de 365 fitxes, s’han respost 110 

consultes adreçades al Servei d’Atenció 

Personalitzada i s’han supervisat tasques 

de la seva difusió pública (per exemple, 

apunts al blog de l’Optimot que difonen 

novetats al cercador). D’altra banda, s’ha 

donat suport al grup de treball, creat dins 

la Comissió d’Estandardització, per a 

analitzar el tractament de la variació 

lingüística en les obres de la Secció Filo-

lògica, i s’ha fet un buidatge de les con-

sultes de sintaxi i morfologia rebudes a 

l’atenció personalitzada de l’Optimot 

durant l’any 2015 per a fer-ne ús en altres 

projectes, com ara en l’elaboració de la 

Gramàtica essencial.

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. (Vegeu 

l’apartat de programes de recerca norma-

tius de la Secció Filològica del capítol vi, 

«Activitat de recerca».)
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Addicionalment, també s’ocupa 

d’atendre consultes gramaticals proce-

dents de l’Oficina d’Estandardització i de 

particulars, en aquest darrer cas relatives 

a aspectes de la Gramàtica.

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-

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 informa-

tives— per a la normalització de la grafia 

dels noms i, sobretot, dels cognoms ca-

talans. 

L’OdO participa en els projectes 

de la Comissió d’Onomàstica de la Secció 

Filològica, iniciats el 2015, que són els 

següents:

— Actualització del Nomenclàtor 

oficial de toponímia major de catalunya 

(2a ed. 2009).

— Nomenclàtor mundial: establi-

ment d’un corpus d’exònims oficial en 

català, basat en la revisió per part de 

l’OdO d’una base de dades de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) d’uns 7.000 topònims.

— Conveni amb la Societat 

d’Onomàstica: després de l’aprovació pel 

Ple de l’IEC, el 18 de gener de 2016, de 

la Societat d’Onomàstica (vegeu l’apartat 

sobre les entitats adherides del capítol ix), 

s’ha preparat un conveni de col·laboració, 

que se signarà a principi del curs vinent, 

a fi de dur a terme activitats conjuntes, 

una de les quals és la planificació i la 

realització d’un curs sobre onomàstica a 

la seu de l’IEC. 

— Nomenclátor Geográfico Bási-

co de España.

— «L’aigua a Mollet», un estudi i 

difusió per mitjà de conferències, exposi-

cions, publicacions i activitats del patrimo-

ni cultural, toponímic i històric relacionat 

amb la hidrografia de Mollet del Vallès.

D’altra banda, també participa en 

altres projectes i tasques d’assessorament, 

entre les quals destaquen les següents:
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— Col·laboració en l’obra Prio-

ritat: paisatge cultural, patrimoni mun-

dial, per a impulsar la candidatura de la 

comarca del Priorat com a paisatge 

cultural patrimoni de la humanitat. S’ha 

portat a terme la revisió de la redacció 

definitiva de l’apartat dedicat a la topo

nímia («Priorat: el paisatge cultural i la 

toponímia»).

— Col·laboració amb l’Autoritat 

del Transport Metropolità (ATM).

— Publicació i assessorament a la 

realització de monografies onomàstiques.

— Assessorament als Serveis 

Lingüístics de TV3.

— Assessorament de Josep Moran 

a la Comissió de la Ponència de Nomen

clàtor dels carrers de Barcelona.

Oficines Lexicogràfiques

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

Entre el setembre de 2015 i l’agost de 

2016, les Oficines Lexicogràfiques (OL) 

han continuat desenvolupant les tasques 

habitualment associades a l’actualització 

del DIEC2, el diccionari normatiu vigent. 

Aquestes tasques són les següents:

— Recollida i classificació de les 

propostes de modificació.

— Selecció de les propostes de 

modificació que cal sotmetre a l’anàlisi  

de la Comissió de Lexicografia (CL).

— Elaboració dels informes cor

responents a les propostes que ha d’estu

diar la CL. 

— Elaboració de la llista de mo

dificacions aprovades per la CL per a la 

seva aprovació al Ple de la Secció Filolò

gica.

— Preparació de la llista de 

modificacions aprovades per la Secció 

Filològica per a l’actualització del dic

cionari prevista per al segon semestre  

de 2016.

Atesa la imminència de la publi

cació de la Gramàtica de la llengua ca-

talana de l’IEC i de la nova ortografia, 

durant aquest curs les OL han iniciat les 

tasques per a l’adequació entre aquestes 

noves obres normatives i el diccionari. 

Finalment, les OL han continuat 

la tasca de resolució de les consultes de 

caràcter lèxic rebudes, especialment de les 

relacionades directament amb el diccio

nari. Enguany s’han respost unes 180 

consultes.
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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, sobre-

tot, les referents a informes i dictàmens 

preceptius de la Secció demanats per la 

Generalitat sobre els símbols dels ens lo-

cals i els béns culturals d’interès nacional. 

Enguany s’han emès vint-i-tres 

informes preceptius sobre expedients de 

declaració com a bé cultural d’interès 

nacional (BCIN), a més de dictaminar 

nou escuts heràldics i sis banderes de 

diversos municipis de Catalunya. Tots 

aquests informes han estat acceptats per 

la Secció. 

A més, l’OAH ha emès un informe 

pericial sobre una nova construcció a la 

plaça del Castell de Peratallada, a petició 

del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya. 

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 histò-

rics, literaris i culturals dels Països Cata-

lans. N’ha aparegut el novè volum, cor-

responent al 2016.
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