
    

    

CENS D’ENTITATS DE FOMENT DE LA 
LLENGUA CATALANA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 20 de març de 2012 
 

CENS D’ENTITATS DE FOMENT DE LA LLENGUA 
CATALANA 
 
L’any 2001 es va establir una deducció a aplicar en 
l’impost sobre la renda de les persones físiques per 
donatius a favor de fundacions o associacions que 
tinguessin per finalitat el foment de la llengua 
catalana i que figuressin en el cens que d’aquestes 
entitats elabora el Departament de Cultura, amb una 
actualització anual. 
 
Ara es creu oportú regular de nou el Cens esmentat 
a fi d’introduir-hi aquelles modificacions que 
l’experiència acumulada en els anys de 
funcionament aconsella fer. I és per aquest motiu 
que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 16 de març, s’ha publicat l’Ordre CLT/59/2012 
amb l’objectiu de regular-ne el procediment 
d’elaboració i actualització. 
 
És per això que els ateneus i entitats poden 
sol·licitar la inclusió en el Cens sempre que siguin 
associacions constituïdes legalment abans de l’1 de 
gener de l’any en què es presenta la sol·licitud i que 
tinguin prevista en els seus estatuts la finalitat de 
foment de la llengua catalana (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 i/o la seva investigació). 
 
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura i 
el termini és: 

- Per sol·licitar la renovació:  
30 d’abril de 2012 

- Per sol·licitar la inclusió: 
7 de juliol de 2012 

La resolució s’ha de notificar en el termini de 3 
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. 
 
En el cas de denegació de la inclusió en el Cens, la 
DG de Política Lingüística ha de donar audiència 
prèvia a l’entitat sol·licitant per un termini de 15 dies 
hàbils perquè pugui fer les al·legacions i aportar allò 
que consideri pertinent. 
 
La renovació anual al Cens de les entitats incloses 
queda supeditada al compliment de l’obligació de 
presentar cada any a la DG de Política Lingüística 
una memòria que acrediti el compliment de la 
finalitat de foment de la llengua catalana durant l’any 
anterior. 
 


