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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’ocu

pa d’atendre les consultes lingüístiques 

que s’adrecen a l’IEC, tenint en compte 

la normativa fixada per a la llengua cata

lana, i també d’estudiar les consultes no 

fixades des del punt de vista normatiu 

amb les altres oficines de la Secció Filo

lògica. Realitza estudis de qüestions lin

güístiques per a elaborar criteris i analit

za 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.

Oficina de Gramàtica

Director: Manuel Pérez Saldanya

L’Oficina de Gramàtica duu a terme, jun

tament amb la Comissió de Gramàtica, 

les tasques relatives a l’elaboració de la 

Gramàtica essencial de la llengua cata-

lana i de la Gramàtica bàsica de la 

llengua catalana. Pel que fa a la Gramà-

tica de la llengua catalana (IEC, 2016), 

ha col·laborat en les tasques de recepció 

i difusió i ha treballat en la preparació de 

la seva edició en línia i en l’elaboració  

de la bibliografia que inclourà, així com 

en l’actualització tecnològica del Corpus 

d’Obres Gramaticals (COG), a fi de po

sarlo a l’abast del públic. Addicional

ment, també s’ha ocupat d’atendre con

sultes gramaticals procedents de l’Oficina 

d’Estandardització.
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Oficina d’Onomàstica

Director:  Josep Moran i Ocerinjauregui

L’activitat principal de l’Oficina d’Onomàs

tica (OdO) és l’atenció i la resposta a les 

consultes onomàstiques, tant de toponímia 

com d’antroponímia, adreçades a l’IEC. Les 

consultes provenen dels centres de norma

lització lingüística del Consorci per a la 

Normalització Lingüística, de diversos 

departaments de la Generalitat de Catalu

nya (Territori i Sostenibilitat, Justícia, Medi 

Ambient, Cultura, Governació, etc.), dels 

serveis de llengua catalana dels ajunta

ments i universitats, de diverses entitats 

públiques i privades (com associacions, 

editorials, i també molt sovint dels mitjans 

de comunicació) i de particulars. Així ma

teix, l’OdO s’ocupa de l’expedició de certi

ficats per a la normalització de la grafia dels 

noms i, sobretot, dels cognoms catalans. 

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 d’una base de 

dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC) d’uns 7.000 topò

nims per part de l’OdO.

— A partir de la signatura del 

conveni de col·laboració entre l’IEC i la 

Societat d’Onomàstica, entitat adherida 

a l’IEC des del 18.1.2016 (vegeu l’apartat 

«Convenis de col·laboració» del capítol v), 

l’OdO i la Societat d’Onomàstica han 

programat activitats conjuntes, entre les 

quals destaca l’organització d’un curs 

d’onomàstica a l’IEC. Durant el curs, 

Josep Moran va dirigir una sortida topo

nímica a Sant Pere Màrtir i Collserola (15 

d’octubre) i Joan Anton Rabella va pro

nunciar la conferència inaugural («Aspec

tes metodològics sobre els reculls d’ono

màstica») de la Jornada d’Onomàstica de 

l’Alt Camp i Muntanyes de Prades (Valls, 

26 de novembre), que coincidí amb la  

V Jornada de la Societat d’Onomàstica.

— Nomenclátor Geográfico Bási

co de España.

— «L’aigua a Mollet», un estudi i 

difusió per mitjà de conferències, exposi

cions, publicacions i activitats del patri

moni cultural, toponímic i històric relaci

onat 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:

— Col·laboració en l’obra Priori-

tat: paisatge cultural, patrimoni mundial, 

per a impulsar la candidatura de la co

marca del Priorat com a paisatge cultural 

patrimoni de la humanitat. 

— Col·laboració amb l’Autoritat 

del Transport Metropolità (ATM).

— Assessorament als Serveis 

Lingüístics de TV3.
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— Assessorament de Josep Moran 

a la Comissió de la Ponència de Nomen

clàtor dels carrers de Barcelona.

— Publicació i assessorament a la 

realització de monografies onomàstiques. 

El 2017, en la col·lecció «Treballs de 

l’Oficina d’Onomàstica», núm. 26, s’ha 

publicat Onomàstica del terme antic de 

tamarit de Mar, de Ramon Amigó, M. Te

resa Muntanya i Montserrat Sanmartí.

Oficines Lexicogràfiques

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

Les tasques que duen a terme les Oficines 

Lexicogràfiques (OL) tenen per objectiu 

principal el desenvolupament dels projectes 

lexicogràfics aprovats per la Secció Filolò

gica. Per això, l’activitat de les OL s’estruc

tura a l’entorn de tres eixos: l’actualització 

de la segona edició del diccionari de la 

llengua catalana de l’Institut d’Estudis 

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 les 

d’institucions. S’ha ocupat de l’elaboració 

d’informes i dictàmens preceptius de la 

Secció demanats per la Generalitat sobre 

els símbols dels ens locals i els béns cul

turals d’interès nacional. 

Enguany s’han emès vintitres 

informes preceptius sobre expedients de 

Catalans (DIEC2), l’elaboració d’un nou 

diccionari normatiu i la redacció de la se

gona edició del diccionari manual de la 

llengua catalana de l’Institut d’Estudis 

Catalans. (Vegeu el capítol vi, «Activitat de 

recerca» per a una informació més detalla

da 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.

declaració com a bé cultural d’interès 

nacional (BCIN), a més de dictaminar 

deu escuts heràldics i deu banderes de 

diversos municipis de Catalunya. Tots 

aquests informes han estat aprovats per 

la Secció. 

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. S’ha preparat el desè volum, corres

ponent al 2017.
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