Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089, de 16 de
març), del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
Modificada per l’Ordre CLT/359/2014, de 4 de desembre. Articles 2 i 8.d).

(Preàmbul de l’Ordre CLT/359/2014, de 4 de desembre.)
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix en l’article 1 com un dels objectius
principals emparar, fomentar i normalitzar l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits. L’article 6 de la
mateixa Llei estableix que la llengua catalana és un patrimoni que Catalunya comparteix amb altres
territoris amb els quals constitueix una mateixa comunitat lingüística.
De conformitat amb això i per afavorir la participació d’entitats de la societat civil en el foment de la
llengua catalana, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, va establir, en
l’article 1, una deducció a aplicar en l’impost sobre la renda de les persones físiques, per donatius a favor
de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el
cens d’aquestes entitats que elabora el Departament de Cultura. Posteriorment, la deducció esmentada
ha estat prevista a l’article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificat
per l’article 32 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. En desplegament
dels preceptes esmentats es va dictar l’Ordre CLT/82/2002, de 15 de març, sobre el Cens d’entitats que
tenen per finalitat el foment de la llengua catalana, que va ser substituïda per l’Ordre CLT/59/2012, de 22
de febrer, del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.
L’objecte de l’Ordre present és modificar l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, per establir que les
sol·licituds d’inclusió en el Cens es poden presentar per mitjans telemàtics a través de l’Oficina Virtual de
Tràmits i que les notificacions dels actes administratius associats a aquest procediment es poden fer per
via telemàtica si la persona interessada hi dóna el consentiment. Així mateix s’afegeix que es pot
excloure una entitat del Cens, a més de les causes específiques ja previstes en l’Ordre, també quan
aquesta exclusió es derivi de la normativa aplicable a l’entitat.
D’acord amb l’article 3.8 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, correspon al Departament de Cultura la promoció i el foment de la llengua catalana.
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 que
tenen per finalitat el foment de la llengua catalana previst a l’article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de
desembre, de mesures financeres.
2. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen les actituds positives
envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en
col·lectius concrets, i també la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.
Article 2 (redactat d’acord amb l’Ordre CLT/359/2014, de 4 de desembre)
Sol·licituds d’inclusió al Cens i tramitació telemàtica
1. Poden sol·licitar la inclusió al Cens les fundacions i les associacions que estiguin constituïdes
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 catalana o que duguin a terme activitats de foment de la
llengua catalana en el seu àmbit d’actuació.
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2. Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a través
del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), utilitzant el sistema de signatura electrònica que determini
la seu electrònica. També es poden presentar de forma presencial a qualsevol dels llocs que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
3. El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de gener al 30 d’abril de cada any.
4. Les notificacions dels actes del procediment es poden fer per mitjans telemàtics si la persona
interessada hi dóna el consentiment. La notificació s’ha de fer emprant el sistema corporatiu de
notificació electrònica de la Generalitat.
Article 3
Documentació
1. Amb les sol·licituds cal adjuntar la documentació següent:
a) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sollicitud, que ha de ser la que
tingui la representació legal de l’entitat. No cal aportar aquest document si s’autoritza la Direcció General
de Política Lingüística per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de constar en el
formulari de sol·licitud normalitzat.
b) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona
signant.
c) Còpia compulsada dels estatuts de l’entitat inscrits al registre corresponent.
d) Memòria de les activitats de foment de la llengua catalana 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 catalana previstes per a l’any en què presenten la sol·licitud.
2. No cal aportar els documents previstos a les lletres b) i c) de l’apartat anterior si estan inscrits en el
Registre d’Associacions i Fundacions de l’Administració de la Generalitat.
3. La Direcció General de Política Lingüística comprova d’ofici el número d’identificació fiscal de l’entitat.
4. La Direcció General de Política Lingüística pot requerir les entitats sol·licitants perquè aportin la
documentació complementària que sigui necessària per dictar resolució.
Article 4
Audiència
En el cas de denegació de la inclusió al Cens, la Direcció General 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 allò que consideri pertinent.
Article 5
Resolució
1. El determini sobre la inclusió d’entitats en el Cens es fa mitjançant una resolució anual de la persona
titular de la Direcció General 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. Un cop transcorregut aquest termini, les entitats sol·licitants poden entendre estimades per
silenci administratiu les seves sol·licituds.
3. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant la persona titular del Departament de Cultura.
Article 6
Efectes
La resolució produeix efectes des de l’1 de gener de l’any en què es dicta.
Article 7
Obligacions de les entitats incloses en el Cens
La renovació anual al Cens de les entitats incloses queda supeditada al compliment de l’obligació de
presentar a la Direcció General 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 catalana durant l’any anterior.
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Article 8 (l’apartat 1.d) està redactat d’acord amb l’Ordre CLT/359/2014, de 4 de desembre)
Exclusions del Cens
1. L’exclusió d’una entitat del Cens es fa per resolució de la persona titular de la Direcció General 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 catalana, 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 previstos a les lletres a) i b) de l’apartat 1 s’ha de donar audiència prèvia a l’entitat.
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. transcurs d’aquest termini sense que es notifiqui la resolució produeix la
caducitat del procediment.
Article 9
Publicitat del Cens
La Direcció General de Política Lingüística dóna publicitat al Cens vigent a la pàgina d’Internet
http://www.gencat.cat/llengua/cens.
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