
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

ORDRE CLT/76/2018, d'11 de juny, del Cens d'entitats de foment de la llengua occitana.

L'article 6.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran,
com a llengua oficial a Catalunya i com a llengua pròpia del territori de l'Aran. L'article 143.1 de l'Estatut
d'autonomia disposa que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia, que
inclou la determinació de l'abast, els usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat.

La Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, preveu en l'article 23.5.b) la possibilitat de
desgravacions fiscals per al foment i la difusió de la llengua. L'article 14.1 de la Llei 21/2005, de 29 de
desembre, de mesures financeres, regula una deducció en l'impost sobre la renda de les persones físiques per
donatius a entitats que fomenten la llengua catalana. L'article esmentat va ser modificat per l'article 140 de la
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, per ampliar la
deducció esmentada per donatius fets a entitats que tinguin per finalitat el foment de la llengua occitana, amb
efectes de l'1 de gener de 2017. Aquest precepte estableix que les entitats objecte de donatius han de figurar
en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística.

En conseqüència, és necessari regular un cens d'entitats de foment de la llengua occitana, i, específicament, el
procediment d'elaboració i actualització d'aquest cens. Es pretén també promoure l'intercanvi d'experiències
entre les entitats del Cens per tal d'impulsar projectes de foment de la llengua occitana.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Departament de
Cultura la política lingüística. Així mateix, l'article 68.1.p) del Decret 304/2011, de 29 de març, de
reestructuració del Departament de Cultura, estableix que correspon al Departament esmentat fomentar l'ús, la
difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, per mitjà de la Direcció General de
Política Lingüística.

Per tot això, d'acord amb l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

1. L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment d'elaboració i actualització del Cens d'entitats de foment
de la llengua occitana, de conformitat amb l'article 14.1 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures
financeres.

2. S'entén per foment de la llengua occitana la realització d'activitats que promouen les actituds positives
envers l'occità, aranès a l'Aran, o que tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús, entre la població en
general o en col·lectius concrets, i també la recerca sobre la llengua occitana i la seva situació.

 

Article 2

Sol·licituds d'inclusió al Cens

1. Poden sol·licitar la inclusió al Cens les entitats privades sense finalitat de lucre, les organitzacions sindicals i
empresarials, els col·legis professionals i altres corporacions de dret públic, que estiguin constituïts legalment
abans de l'1 de gener de l'any en què presenten la sol·licitud i que tinguin prevista en els seus estatuts la
finalitat de foment de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, o que duguin a terme activitats de
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foment de la llengua occitana en el seu àmbit d'actuació.

2. Les sol·licituds s'han de presentar, d'acord amb el formulari normalitzat, a través del portal Tràmits gencat
del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), utilitzant els sistemes d'identificació i
signatura electrònica admesos per la seu electrònica.

3. El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 de gener al 31 de març de cada any.

 

Article 3

Documentació

1. Les sol·licituds d'inclusió al Cens han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què la persona signant actua si no s'ha
inscrit en un registre públic. No cal aportar aquesta documentació si la signatura electrònica acredita que la
persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

b) Memòria de les activitats de foment de la llengua occitana dutes a terme per l'entitat durant l'any anterior a
la sol·licitud. Les entitats de constitució recent que no disposen de la memòria indicada han d'aportar el pla de
les activitats de foment de la llengua occitana previstes per a l'any en què presenten la sol·licitud.

2. No cal aportar la documentació establerta en la lletra a) de l'apartat anterior en cas que la persona
sol·licitant l'hagi presentada anteriorment a l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin
transcorregut més de cinc anys des que es va presentar i que no hagi sofert cap modificació. En aquest
supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o la dependència davant la qual es va presentar i el procediment
al qual feia referència.

3. La direcció general competent en matèria de política lingüística ha de comprovar d'ofici les dades següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant i la representació amb què actua quan aquesta estigui
inscrita en un registre públic.

b) Les dades relatives a la personalitat jurídica de l'entitat i la seva capacitat d'obrar, i al document
d'identificació fiscal de l'entitat.

Es presumeix que la consulta de dades de caràcter personal està autoritzada per la persona signant, tret que
consti en la sol·licitud la seva oposició expressa. En cas d'oposició, cal aportar, juntament amb la sol·licitud,
una còpia dels documents acreditatius corresponents.

4. La direcció general competent en matèria de política lingüística pot requerir a les entitats sol·licitants que
aportin la documentació acreditativa o complementària que sigui necessària per resoldre el procediment.

 

Article 4

Audiència

En el cas de denegació de la inclusió al Cens, la direcció general competent en matèria de política lingüística ha
de donar audiència prèvia a l'entitat sol·licitant per un termini de quinze dies hàbils perquè pugui fer les
al·legacions i aportar el que consideri pertinent.

 

Article 5

Resolució

1. El determini sobre la inclusió d'entitats al Cens es fa mitjançant una resolució anual de la persona titular de
la direcció general competent en matèria de política lingüística, en la qual s'han de resoldre totes les sol·licituds
presentades. Aquesta resolució ha de ser motivada.

2. La resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'ha de notificar a les entitats
sol·licitants en el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds i, en cap
cas, no pot excedir de sis mesos des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el registre electrònic
de l'Administració de la Generalitat. Un cop transcorregut aquest termini, les entitats sol·licitants poden
entendre estimades per silenci administratiu les seves sol·licituds.
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3. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada
davant la persona titular del departament competent en matèria de política lingüística.

 

Article 6

Efectes

La resolució té efectes des de l'1 de gener de l'any en què es dicta.

 

Article 7

Obligacions de les entitats incloses al Cens

La renovació anual al Cens de les entitats incloses queda supeditada al compliment de l'obligació de presentar a
la direcció general competent en matèria de política lingüística cada any, en el termini previst a l'article 2.3,
una memòria que acrediti el compliment de la finalitat de foment de la llengua occitana durant l'any anterior.

 

Article 8

Exclusions del Cens

1. L'exclusió d'una entitat del Cens es fa per resolució de la persona titular de la direcció general competent en
matèria de política lingüística si es produeix alguna de les causes següents:

a) Incompliment de l'obligació prevista a l'article 7.

b) Incompliment de la finalitat de fomentar la llengua occitana, avaluada a partir de la documentació aportada
per l'entitat d'acord amb l'article 7.

c) A petició de l'entitat interessada.

d) Altres causes que comportin l'exclusió d'acord amb la normativa aplicable a l'entitat.

2. En els supòsits establerts a les lletres a) i b) de l'apartat 1 s'ha de donar audiència prèvia a l'entitat per un
termini de quinze dies hàbils perquè pugui fer les al·legacions i aportar el que consideri pertinent. S'ha de
notificar la resolució d'exclusió a l'entitat. El termini per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos des de
la incoació. El transcurs d'aquest termini sense que es notifiqui la resolució produeix la caducitat del
procediment.

 

Article 9

Publicitat del Cens

La direcció general competent en matèria de política lingüística dona publicitat al Cens vigent a la pàgina
d'Internet http://llengua.gencat.cat/cens_occita.

 

 

Disposició transitòria

L'any 2018 el termini per sol·licitar la inclusió en el Cens és de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor
d'aquesta Ordre, i les sol·licituds s'han de presentar, a través del portal Tràmits gencat del web de la
Generalitat de Catalunya o dels altres llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor al cap de vint dies d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya.

 

Barcelona, 11 de juny de 2018

 

Laura Borràs i Castanyer

Consellera de Cultura

 

(18.169.037)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

ORDE CLT/76/2018, d'11 de junh, deth Recensament d’entitats de promocion dera lengua occitana.

Er article 6.5 der Estatut d'autonomia de Catalonha establís era lengua occitana, nomentada aranés en Aran,
coma lengua oficiau en Catalonha e coma lengua pròpria deth territòri d'Aran. Er article 143.1 der Estatut
d'autonomia dispòse que correspon ara Generalitat era competéncia exclusiva en matèria de lengua pròpria,
qu'includís era determinacion dera portada, es usatges e es efèctes juridics dera sua oficialitat.

Era Lei 35/2010, deth 1r d'octobre, der occitan, aranés en Aran, preve en article 23.5.b era possibilitat de
desgrèvaments fiscaus entara promocion e era difusion dera lengua. Er article 14.1 dera Lei 21/2005, de 29 de
deseme, de mesures financères, regule ua deduccion en impòst sus era renda des persones fisiques per dons a
entitats que donguen sosten ara lengua catalana. Er article nomentat siguec modificat per article 140 dera Lei
5/2017, deth 28 de març, de mesures fiscaus, administratives, financères e deth sector public, entà agranir era
deduccion nomentada per dons hèti a entitats qu'agen per tòca era promocion dera lengua occitana, damb
efèctes deth 1r de gèr de 2017. Aguest precèpte establís qu'es entitats objècte de dons deuen figurar en
recensament d'aguestes entitats qu'elabòre eth departament competent en matèria de politica lingüistica.

En conseqüéncia, ei de besonh regular un recensament d'entitats de promocion dera lengua occitana e,
especificaments, eth procediment d'elaboracion e actualizacion d'aguest recensament. Se preten tanben
promòir er escambi d'experiéncies entre es entitats deth Recensament ena amira d'impulsar projèctes de
promocion dera lengua occitana.

Eth Decrèt 1/2018, de 19 de mai, de creacion, denominacion e determinacion der encastre de competéncia des
departaments dera Administracion dera Generalitat de Catalonha dispòse que correspon ath Departament de
Cultura era politica lingüistica. Ath delà, er article 68.1.p deth Decrèt 304/2011, de 29 de març, de
reestructuracion deth Departament de Cultura, establís que correspon ath Departament nomentat promòir er
usatge, era difusion e eth coneishement dera lengua occitana, nomentada aranés en Aran, per mejan dera
Direccion Generau de Politica Lingüistica.

Per tot açò, d'acòrd damb er article 12.d dera Lei 13/1989, de 14 de deseme, d'organizacion, procediment e
regim juridic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha e er article 39.3 dera Lei 13/2008, deth 5 de
noveme, dera presidéncia dera Generalitat e deth Govèrn;

 

Ordeni:

 

Article 1

Objècte

1. Er objècte d'aguest Orde ei regular eth procediment d'elaboracion e actualizacion deth Recensament
d'entitats de promocion dera lengua occitana, de conformitat damb er article 14.1 dera Lei 21/2005, de 29 de
deseme, de mesures financères.

2. Se compren per promocion dera lengua occitana era realizacion d'activitats que promòn es actituds positives
de cap ar occitan, aranés en Aran, o tenden a aumentar-ne eth coneishement o er usatge, entre era populacion
en generau o en collectius concrèts, e tanben era recèrca sus era lengua occitana e era sua situacion.

 

Article 2

Sollicitacions d'includiment en Recensament

1. Pòden sollicitar er includiment en Recensament es entitats privades sense tòca lucrativa, es organizacions
sindicaus e d'entrepresa, es collègis professionaus e d'autes corporacions de dret public, que siguen constituïdi
legauments abans deth 1r de gèr der an de presentacion dera sollicitacion e qu'agen prevista enes sòns
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estatuts era tòca de promòir era lengua occitana, nomentada aranés en Aran, o qu'amien a tèrme activitats de
promocion dera lengua occitana en sòn encastre d'accion.

2. Es sollicitacions se deuen presentar, d'acòrd damb eth formulari normalizat, per mejan deth portau Tramits
gencat deth web dera Generalitat de Catalonha (http://tramits.gencat.cat), en tot emplegar es sistèmes
d'identificacion e signatura electronica admetuda pera sedença electronica.

3. Eth tèrme de presentacion de sollicitacions ei deth 1r de gèr enquiath 31 de març de cada an.

 

Article 3

Documentacion

1. Es sollicitacions d'includiment en Recensament deuen èster acompanhades dera documentacion següenta:

a) Còpia dera documentacion acreditatiua dera representacion damb era quau era persona signanta agís se non
s'a inscrit en un registre public. Non cau fornir aguesta documentacion s'era signatura electronica acredite
qu'era persona signanta a poders sufisents entà agir en nòm dera persona representada.

b) Memòria des activitats de promocion dera lengua occitana amiades a tèrme pera entitat pendent er an
anterior ara sollicitacion. Es entitats de constitucion recenta que non dispòsen dera memòria indicada deuen
fornir eth plan des activitats de promocion dera lengua occitana previstes entar an de presentacion dera
sollicitacion.

2. Non cau hèr apòrt dera documentacion establida ena letra a dera seccion anteriora en cas qu'era persona
sollicitanta l'age presentada anterioraments ara Administracion dera Generalitat, cada viatge que non agen
transcorrut mès de cinc ans dempús de que se presentèc e que non age patit cap modificacion. En aguest cas,
cau indicar claraments era data e er organ o era dependéncia deuant dera quau se presentèc e eth
procediment ath quau hège referéncia.

3. Era direccion generau competenta en matèria de politica lingüistica deu verificar d'ofici es donades
següentes:

a) Es donades identificatives dera persona signanta e damb quina representacion agís quan aguesta sigue
inscrita en un registre public.

b) Es donades per arrepòrt ara personalitat juridica dera entitat e era sua capacitat d'accion e ath document
d'identificacion fiscau dera entitat.

Se considère qu'era consulta de donades de caractèr personau ei autorizada pera persona signanta, levat que
figuere ena sollicitacion era sua oposicion exprèssa. En cas d'oposicion, cau hèr apòrt, amassa damb era
sollicitacion, d'ua còpia des documents acreditatius pertinents.

4. Era direccion generau competenta en matèria de politica lingüistica pòt requerir es entitats sollicitantes entà
que hèsquen apòrt dera documentacion acreditatiua o complementària que sigue de besonh entà resòlver eth
procediment.

 

Article 4

Audiéncia

En cas d'arrefús der includiment en Recensament, era direccion generau competenta en matèria de politica
lingüistica deu dar audiéncia prealabla ara entitat sollicitanta per un tèrme de quinze dies obrants entà que
pogue hèr es allegacions e a aportar aquerò que considère apertient.

 

Article 5

Resolucion

1. Era determinacion sus er includiment d'entitats en Recensament se hè per mejan d'ua resolucion annau dera
persona titulara dera direccion generau competenta en matèria de politica lingüistica, ena quau se deuen
resòlver totes es sollicitacions presentades. Aguesta resolucion deu èster motivada.

2. Era resolucion se deu publicar en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya e se deu notificar as entitats
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sollicitantes laguens d'un tèrme de tres mesi dempús der acabament deth tèrme de presentacion de
sollicitacions e, en cap cas, pòt èster excedit de sies mesi dempús dera data dera entrada dera sollicitacion en
registre electronic dera Administracion dera Generalitat. Un còp transcorrut aguest tèrme, es entitats
sollicitantes pòden compréner estimades per silenci positiu es sues sollicitacions.

3. Contra aguesta resolucion, que non agote era via administrativa, se pòt presentar recors d'ierarquic deuant
era persona titulara deth departament competent en matèria de politica lingüistica.

 

Article 6

Efèctes

Era resolucion produsís efèctes a compdar deth 1r de gèr der an que se dicte.

 

Article 7

Obligacions des entitats includides en Recensament

Era renovacion annau en Recensament des entitats includides rèste somesa ath compliment dera obligacion de
presentar ara direccion generau competenta en matèria de politica lingüistica cada an, laguens deth tèrme
previst en article 2.3, ua memòria qu'acredite eth compliment dera tòca de promocion dera lengua occitana
pendent er an anterior.

 

Article 8

Exclusions deth Recensament

1. Era exclusion d'ua entitat deth Recensament se hè per resolucion dera persona titulara dera direccion
generau competenta en matèria de politica lingüistica se se produsís bèra ua des causes següentes:

a) Inacompliment dera obligacion prevista en article 7.

b) Inacompliment dera fin de promòir era lengua occitana, avalorada a compdar dera documentacion fornida
pera entitat d'acòrd damb er article 7.

c) A peticion dera entitat interessada.

d) Autes causes qu'entraïnen era exclusion d'acòrd damb era norma aplicabla ara entitat.

2. Enes casi establidi enes letres a e b dera seccion 1 cau dar audiéncia prealabla ara entitat per un tèrme de
quinze dies obrants entà que pogue hèr es a allegacions e a hèr apòrt d'aquerò que considère apertient. Se
deu notificar era resolucion d'exclusion ara entitat. Eth tèrme entà resòlver e notificar era resolucion ei de tres
mesi dempús dera dubèrtura deth procediment. Transcorrut aguest tèrme sense que s'age notificat era
resolucion se produsís era caducitat deth procediment.

 

Article 9

Publicitat deth Recensament

Era direccion generau competenta en matèria de politica lingüistica da publicitat ath Recensament en vigor ena
pagina d'Internet http://llengua.gencat.cat/cens_occita.

 

 

Disposicion transitòria

Er an 2018 eth tèrme entà sollicitar er includiment en Recensament ei de tres mesi a compdar dera entrada en
vigor d'aguest Orde, e es sollicitacions se deuen presentar, per mejan deth portau Tramits gencat deth web
dera Generalitat de Catalonha o des auti lòcs establidi en article 16.4 dera Lei 39/2015, deth 1r d'octobre, deth
procediment administratiu comun des administracions publiques.
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Disposicion finau

Aguest Orde entre en vigor vint dies dempús d'auer-se publicat en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de junh de 2018

 

Laura Borràs i Castanyer

Conselhèra de Cultura

 

(18.169.037)
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