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En dates 3 i 11 d’octubre de 1988, el Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar els Estatuts del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, el text literal dels quals és el que 
reproduïm a continuació: 
 
Proposta d’acord d’aprovació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
 
 Atès que el Consell Executiu de la Generalitat en sessió tinguda els dies 
15 i 19 de maig de 1987 va acordar que s’iniciessin els treballs per constituir un 
consorci encarregat de les funcions de gestió dels centres de normalització 
lingüística, els serveis de català i les aules de català; 
 
 Atesos els articles 252 a 255 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya; 
 
 A proposta del conseller de Cultura, el Consell Executiu, 
 
ACORDA: 
 
 Aprovar els Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Article 1 
 
 1) El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens amb 
personalitat jurídica pròpia integrat, amb caràcter voluntari, per les 
administracions públiques que figuren a l’annex núm. 1 dels presents 
Estatuts.(*) 
 
 2) La incorporació al Consorci de nous ens locals de Catalunya es durà a 
terme mitjançant la signatura d’un conveni d’adhesió, on s’especificaran les 
condicions d’integració, com també els deures i els compromisos d’ambdues 
parts. 
 
 3) Així mateix, s’hi podran integrar les entitats privades sense finalitat de 
lucre que estiguin interessades en la consecució de les finalitats que orienten el 
Consorci, sempre que siguin admeses pel Ple mitjançant acord de dos terços 
dels vots emesos. 
 
 4) La incorporació de nous membres requerirà sempre l’acceptació 
expressa dels Estatuts. 
 
 
Article 2 
 
 El Consorci es constitueix per temps indefinit. 
 
 
Article 3 
 
 El Consorci per a la Normalització Lingüística gaudeix de plena capacitat 
jurídica i d’obrar, dins l’àmbit de les seves competències i finalitats. 
 
 En conseqüència pot adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tota 
classe de béns; celebrar contractes, executar obres, obligar-se, interposar els 
recursos i exercitar les accions previstes a les lleis. 
 
 
Article 4 
 
 El Consorci té la seva seu a la ciutat de Barcelona. 
 
 
Article 5 
 
 El Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació 
de la llengua catalana. 
 



 El Consorci portarà a terme iniciatives en el camp de l’ensenyament no 
reglat del català, i prestarà serveis d’animació cultural, traducció i correcció, i 
altres que siguin escaients a les finalitats del Consorci. 
 
 Aquestes iniciatives es concretaran en la creació i manteniment de 
centres de normalització lingüística i de serveis locals de català. 
 
 
Article 6 
 
 1) El Consorci es regeix pels òrgans següents: 
 a) El Ple. 
 b) El Consell d’Administració. 
 c) El president. 
 d) Dos vicepresidents. 
 e) El gerent. 
 
 2) Així mateix, el Ple del Consorci podrà instituir les comissions de treball 
o les ponències que siguin necessàries o escaients per al bon funcionament de 
la institució. 
 
 
Article 7 
 
 1) El Ple està integrat per les entitats consorciades, cadascuna de les 
quals tindrà un vot, llevat de la Generalitat de Catalunya, que tindrà un nombre 
de representants igual al nombre d’entitats que componen el Consorci (inclosa 
la Generalitat) en el moment de la seva constitució. 
 
 En cas que ingressin noves entitats al Consorci, la Generalitat de 
Catalunya podrà nomenar nous representants, o delegar en els seus 
representants un nombre de vots igual al nombre d’entitats de nou ingrés. 
 
 2) En cas que el nombre d’entitats consorciades superi vint, el 
Reglament de Règim Interior determinarà el nombre suplementari de vots que 
corresponen en el Ple a cada ens local consorciat, ponderant el nombre en 
funció de la seva participació en les despeses del Consorci. 
 
 En aquest cas, cada entitat podrà acumular els seus vots en el seu 
representant o bé atorgar-los a nous representants. 
 
 3) El Reglament de Règim Interior podrà establir sistemes de delegació 
de vot entre els representants. 
 
 4) Cada vegada que augmenti el nombre total de vots de membres del 
Ple, la Generalitat delegarà en els seus representants el nombre de vots 
necessaris per tal que sempre disposi de la meitat més un del total de vots. 
 
 
Article 8 



 
 1) El Consell d’Administració està constituït pel president del Consorci, 
dos vicepresidents i els vocals. 
 
 2) Els vocals del Consell d’Administració són els següents: 
 a) Cinc, designats per la Generalitat de Catalunya d’entre els seus 
representants en el Ple. 
 b) Quatre, elegits pels ens locals d’entre els seus representants en el 
Ple. 
 c) Un, elegit per les entitats o institucions restants o, si no n’hi ha, pels 
ens locals. 
 
 3) Els vocals del Consell d’Administració seran renovats o ratificats cada 
tres anys. 
 
 4) El gerent i el secretari assistiran al Consell, amb veu però sense vot. 
 
 
Article 9 
 
 1) El president del Consorci és el director general de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 2) Els dos vicepresidents són nomenats pel president, d’entre els vocals 
del Consell d’Administració, l’un per designació directa i l’altre a proposta dels 
ens locals. 
 
 3) Els representants de les institucions als òrgans de govern del 
Consorci poden ser revocats o substituïts en qualsevol moment per resolució 
de l’entitat o institució representada. 
 
 
Article 10 
 
 El gerent del Consorci és nomenat i separat per acord del Ple, a 
proposta del president. 
 
 
Article 11 
 
 Les funcions de secretari del Consorci recauran en un dels seus 
treballadors. El nomenament del secretari del Consorci correspon al Consell 
d’Administració. 
 
 
Article 12 
 
 1) Les atribucions del Ple són les següents: 
 
 a) Aprovar els projectes de modificació dels Estatuts. 



 b) Ratificar la incorporació de nous membres al Consorci. 
 c) Aprovar els pressupostos i la seva liquidació, les operacions de crèdit i 
la censura de comptes. 
 d) Aprovar el programa anual d’activitats. 
 e) Instituir, ampliar o suprimir iniciatives d’abast general. 
 f) Disposar i alienar béns i drets del Consorci, i fer-ne transaccions. 
 g) Aprovar el Reglament de Règim Interior. 
 h) Nomenar i separar el gerent, a proposta del president. 
 i) Acceptar donacions. 
 j) Aprovar o ratificar el mapa d’implantació de serveis, com també el seu 
desplegament, i obrir o tancar centres de normalització lingüística. 
 k) Vetllar per la consecució de les finalitats pròpies del Consorci. 
 
 2) El Ple es reuneix amb caràcter ordinari un cop al semestre, i amb 
caràcter extraordinari sempre que sigui convocat pel president. 
 
 
Article 13 
 
 Són atribucions del Consell d’Administració: 
 a) Elaborar els plans d’actuació i els programes anuals d’activitats, tenint 
en compte les propostes dels centres de normalització lingüística. 
 b) Elaborar el projecte de Pressupost del Consorci. 
 c) Obrir i tancar els serveis locals de català, d’acord amb la planificació 
general aprovada pel Ple. 
 d) Aprovar la plantilla i la remuneració del personal, d’acord amb les 
previsions pressupostàries. 
 e) Aprovar la contractació i la despesa en general, dintre de les 
previsions pressupostàries. 
 f) Acceptar provisionalment la incorporació de nous membres al 
Consorci. 
 g) Exercir qualsevulla de les altres atribucions no assignades 
expressament al Ple, i les que aquest li delegui. 
 h) Qualsevulla altra no expressament imputada als altres òrgans. 
 
 
Article 14 
 
 Corresponen al president les atribucions següents: 
 a) Representar judicialment i extrajudicialment el Consorci. 
 b) Ordenar les despeses i els pagaments dins les previsions 
pressupostàries. 
 c) Subscriure en nom del Consorci els contractes i els convenis per al 
compliment dels seus fins. 
 d) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les 
seccions dels òrgans col·legiats del Consorci, i dirigir les seves deliberacions, 
decidint, si s’escau, els empats amb vot de qualitat. 
 e) Exercir l’alta direcció del Consorci. 
 f) Qualsevol altra que li sigui delegada pels altres òrgans de govern. 
 



 
Article 15 
 
 Les atribucions del gerent són les següents: 
 a) Dirigir la gestió econòmica i administrativa del Consorci. 
 b) Executar els acords del Ple i del Consell d’Administració. 
 c) Exercir la direcció del personal. 
 d) Exercir el control de la gestió dels programes d’activitats aprovats pel 
Ple. 
 e) Dur a terme les altres activitats que li encomani el Ple, el Consell 
d’Administració o el president. 
 
 El gerent ha d’exercir les seves atribucions sota la direcció final del 
president del Consorci. 
 
 
Article 16 
 
 El Ple i el Consell d’Administració es reuneixen per convocatòria del 
president, per pròpia iniciativa o a proposta d’un terç de les entitats 
consorciades. 
 
 Per a la vàlida constitució del Ple, caldrà que els membres que hi 
assisteixin representin almenys la meitat més un dels vots i un terç dels ens 
consorciats. Per a la vàlida constitució del Consell d’Administració caldrà 
l’assistència de la meitat més un dels seus membres. Aquests quòrums no 
seran necessaris en la segona convocatòria. 
 
 En cap cas es podran celebrar sessions sense l’assistència del president 
i el secretari, o persones que legalment els substitueixin. 
 
 De cada sessió, el secretari n’estendrà l’acta corresponent, de la forma 
que es determinarà al Reglament de Règim Interior. 
 
 
Article 17 
 
 1) El Consorci presta els seus serveis de forma desconcentrada, 
mitjançant els centres de normalització lingüística. 
 
 
 2) Correspon al Ple del Consorci la creació i supressió dels centres de 
normalització lingüística, d’acord amb la planificació general d’activitats i el 
mapa de necessitats objectives elaborat per la Direcció General de Política 
Lingüística. 
 
 3) Cada centre de normalització lingüística ha d’assumir per a tot el seu 
àmbit territorial, com a mínim, les funcions següents: 
 a) Correcció i assessorament lingüístic. 
 b) Dinamització de les activitats de normalització lingüística. 



 c) Ensenyament del català. 
 
 4) Cada centre és dirigit per un director, nomenat i separat pel president 
del Consorci a proposta del consell de centre. 
 
 
Article 18 
 
 A cada centre de normalització lingüística es constitueix un consell, els 
membres del qual són nomenats majoritàriament per les corporacions locals 
afectades. Cada consell té representants de les corporacions locals i de les 
entitats del seu àmbit territorial relacionades amb la normalització lingüística, a 
més d’una representació de la Direcció General de Política Lingüística, un vocal 
designat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el 
director del centre. El Reglament de Règim Interior detallarà quines persones o 
institucions poden ser representades als consells, i en determinarà l’estructura i 
règim de funcionament. 
 
 
Article 19 
 
 1) El consell és l’òrgan de direcció local del centre, sense perjudici de les 
facultats que corresponen als òrgans de govern del Consorci, i de les 
atribucions del director del centre, que n’ha d’executar els programes. A més, el 
consell té la finalitat de promoure les activitats i les iniciatives locals que 
s’escaiguin. 
 
 2) Correspon al consell: 
 a) Aprovar un programa local de normalització lingüística i elevar-lo al 
Ple del Consorci. 
 b) Avaluar i fer el seguiment dels programes i activitats del centre. 
 c) Requerir al director plena informació sobre el centre. 
 d) Participar en la presa de decisions relatives al seu funcionament i a 
l’execució de la política de normalització lingüística en l’àmbit local. 
 e) Proposar al president del Consorci el nomenament i separació del 
director del centre. 
 
 
Article 20 
 
 1) Els serveis locals de català tenen la missió d’impulsar la normalització 
de l’ús del català en l’àmbit local, mitjançant programes anuals, i oferir 
assessorament lingüístic i sistemes d’aprenentatge del català. 
 
 2) Sense perjudici dels criteris de desconcentració, els serveis actuen 
coordinats amb el centre de normalització al qual estan adscrits. 
 
 3) La integració dels serveis locals de català en els respectius centres de 
normalització lingüística es produeix per conveni entre el Consorci i els ens 
locals afectats. 



 
 
Article 21 
 
 Els recursos econòmics del Consorci són els següents: 
 a) Les aportacions de les entitats consorciades. 
 b) El rendiment de l’explotació del seu patrimoni. 
 c) Els drets de matrícula dels cursos que organitza, els drets d’expedició 
de certificats d’assistència i d’aprofitament, i altres ingressos per prestació de 
serveis diversos. 
 d) Els ingressos extraordinaris obtinguts en operacions de crèdit. 
 e) Les donacions i les subvencions de qualsevulla naturalesa. 
 f) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 
 
 
Article 22 
 
 La Generalitat de Catalunya i els altres ens consorciats garanteixen el 
finançament del Consorci. Amb aquesta finalitat aporten a cada exercici les 
quantitats necessàries per al seu funcionament, a la vista dels ingressos propis 
del Consorci, i segons es desprèn dels criteris següents, que seran concretats 
anualment pel Ple: 
 a) L’aportació de la Generalitat de Catalunya és inicialment del 65% de 
les necessitats financeres del Consorci. L’aportació dels altres ens consorciats 
cobreix el 35% restant. 
 b) L’aportació de cada ens local serà la que resulti del respectiu conveni 
d’adscripció i es calcularà en funció dels costos del centre de normalització 
lingüística de la respectiva demarcació que li siguin proporcionalment 
imputables, dels costos del seu servei local de català, si s’escau; dels costos 
dels cursos de català que s’hi fan, i de la part proporcional dels costos generals 
del Consorci. 
 c) Les aportacions de les altres entitats consorciades seran les que es 
desprenguin dels respectius convenis d’integració. 
 d) El Ple del Consorci pot modificar els percentatges de finançament del 
Consorci per majoria de dos terços. 
 
 
Article 23 
 
 1) El Reglament de Règim Interior del Consorci en determinarà el règim 
econòmic de gestió pressupostària i el control intern, sens perjudici del control 
financer a càrrec de la Intervenció  General i de la fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
 2) El president podrà requerir en qualsevol moment als serveis 
d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya els informes que consideri 
oportuns per assegurar la correcta gestió econòmica del Consorci. 
 
 
Article 24 



 
 1) El Consorci es dotarà del personal adient per atendre les seves 
necessitats de funcionament. 
 
 2) El personal de nou ingrés serà seleccionat tot respectant els principis 
de publicitat, mèrit i capacitat. 
 
 
Article 25 
 
 Qualsevol membre del Consorci podrà acordar separar-se’n, prèvia 
notificació al president feta amb una antelació mínima de sis mesos del final de 
cada exercici, sens perjudici que sigui responsable del compliment de les 
obligacions concretes pel que fa a l’exercici en curs. 
 
 
Article 26 
 
 Tots els aspectes del règim jurídic i de funcionament del Consorci no 
previstos en aquests Estatuts es regiran pel que s’estableix a la legislació de 
règim local de Catalunya. Els aspectes organitzatius es regiran pel Reglament 
de Règim Interior, i supletòriament per la legislació de règim local. 
 
 
Article 27 
 
 La modificació d’aquests Estatuts i la dissolució del Consorci hauran de 
ser aprovades pel Ple i ratificades per cadascun dels ens consorciats. 
 
 En acordar-se la dissolució del Consorci, el Ple determinarà la forma en 
què s’hagi de procedir a la liquidació dels seus béns. 
 
 
Disposició addicional 
 
 Única - En l’àmbit territorial dels ens locals consorciats, cap membre del 
Consorci no promourà o finançarà activitats o serveis coincidents amb els del 
Consorci, sense l’acord previ dels altres membres afectats. 
 
 
 
 
Disposicions transitòries 
 
 Primera - El personal que actualment realitza les tasques de 
normalització lingüística que assumeix el Consorci serà absorbit per aquest, 
que se subrogarà en la titularitat de les relacions establertes per cada ens. Això 
sens perjudici que el Consorci faci posteriorment una tasca d’adequació de la 
plantilla en benefici de la seva professionalització, o en funció d’altres criteris. 
 



 Segona - Igualment, el Consorci assumirà la titularitat de les altres 
obligacions contretes pels municipis amb motiu de la prestació del servei que 
assumeix el Consorci, sempre que aquestes obligacions siguin clarament 
imputables a l’esmentat servei, i ja s’estiguessin finançant amb participació de 
la Generalitat abans de la constitució del Consorci. Per tal de que el Consorci 
assumeixi aquestes obligacions, caldrà que estiguin al corrent de pagament en 
el moment de la constitució del Consorci. 
 


