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Oficines

Oficina d’Estandardització 

Oficina de Gramàtica 

Oficines Lexicogràfiques 

Oficina d’Onomàstica

Oficina d’Assessorament Històric

Oficina d’Estandardització

Directora: Mila Segarra i Neira

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 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.

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 essencial de la llengua cata-

lana i de la Gramàtica bàsica i d’ús 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; 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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d’un nou diccionari normatiu, i la redac

ció de la segona edició del diccionari 

manual de la llengua catalana de l’Insti

tut d’Estudis Catalans. (Vegeu el capítol 

vi, «Activitat de recerca» per a una infor

mació 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.

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 

Oficina d’Onomàstica

Director:  Josep Moran  

i Ocerinjauregui

Oficina d’Assessorament Històric

Director: Albert Balcells i González

(Per a una informació detallada sobre els 

programes d’aquesta oficina, vegeu el sub

apartat corresponent dins l’apartat «Secció 

Filològica» d’aquest mateix capítol.) 

(Per a una informació detallada sobre els 

programes d’aquesta oficina, vegeu el 

subapartat corresponent dins l’apartat 

«Secció HistòricoArqueològica», d’aquest 

mateix capítol.) 
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