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CENS D’ENTITATS DE FOMENT DE LA LLENGUA 
CATALANA 
 
Recordeu que resta obert el termini per sol·licitar o 
renovar per formar part del Cens d’entitats per al 
foment de la llengua catalana. El Cens va crear-se 
l’any 2002 i ha anat creixent exponencialment amb 
la incorporació de noves entitats, fins a arribar a les 
254 entitats que el conformen. 
 
S'entén per foment de la llengua catalana la 
realització d'activitats que promouen 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. 
 
Les donacions a favor d’associacions i fundacions 
incloses en aquest Cens tenen una deducció en 
l’impost sobre la renda. 
 
Qui en pot formar part? 
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. 
 
Termini de presentació de sol·licituds d’inclusió 
o renovació 
De l'1 de gener al 30 d'abril de cada any.  
 
On he de presentar la sol·licitud d’inclusió o 
renovació? 
Si voleu formar part o renovar la vostra inclusió al 
Cens, cal que accediu al formulari de sol·licitud que 
trobareu AQUÍ 
Un cop s’ha emplenat i signat el formulari de 
sol·licitud d’inclusió o de renovació al Cens 
d’entitats, cal adjuntar-hi: 

• Memòria que acrediti el compliment de la finalitat 

de foment de la llengua catalana durant l’any 

anterior. Es pot fer servir aquest model orientatiu 

de memòria   

• NIF del representant legal (només si no s’ha 

autoritzat el Departament de Cultura a consultar 

les dades personals del representant). 

 
Quines obligacions tenen 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 de l’1 de 
gener al 30 d’abril de cada any, una memòria que 
acrediti el compliment de la finalitat de foment de la 
llengua catalana durant l’any anterior. 

 
On puc trobar més informació? 
Si teniu cap dubte, us podeu adreçar a 
cens.dgpl@gencat.cat  

 
IDENTIFICACIÓ GRÀFICA PER A LES ENTITATS 
DEL CENS 
 
Amb la finalitat de fer més visible la tasca que fan les 
entitats incloses al Cens, la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura ha 
creat una identificació gràfica per a les entitats que 
formen part del Cens d’entitats de foment de la 
llengua catalana per aplicar-la, si ho desitgen, en els 
seus productes i serveis. 
 

 
 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CAT003SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FCens-dentitats-de-foment-de-la-llengua-catalana%3Fcategory%3D7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/A_Politica_Linguistica__CLT/Documents/611-v01-20-memoria_C_static.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/A_Politica_Linguistica__CLT/Documents/611-v01-20-memoria_C_static.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/A_Politica_Linguistica__CLT/Documents/611-v01-20-memoria_C_static.pdf
mailto:cens.dgpl@gencat.cat

