
Documents legislatius 

DECRET 162/2002, DE 28 DE MAIG, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 107/1987, DE 13 DE
MARÇ, PEL QUAL ES REGULA L’ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS PER PART DE

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB L’OBJECTE DE PROMOURE
L’ÚS D’UN LLENGUATGE SIMPLIFICAT I NO DISCRIMINATORI I DE LA TERMINOLOGIA

CATALANA NORMALITZADA
(DOGC 3660, de 19 de juny)

El llenguatge serveix com a instrument de comunicació i és un reflex de la societat que l’utilitza.

Per això cal evitar l’ús de formes i expressions que tenen connotacions discriminatòries per raons

socials i racials i els usos en què les formes femenines són marginades o menystingudes. 

D’acord amb el  IV Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la igualtat

d’oportunitats per a les dones (2001-2003), i per tal de donar compliment al principi d’igualtat

d’oportunitats  entre  els  homes  i  les  dones, és  convenient  d’adoptar  de  manera  explícita  el

compromís de la Generalitat d’usar un llenguatge no discriminatori tot incorporant-lo al Decret

107/1987, de 13 de març, pel qual es regula amb caràcter general l’ús de les llengües oficials per

part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

D’altra  banda, convé  prescriure  l’ús  d’un  llenguatge  simplificat  i  entenedor  d’acord  amb les

formes d’expressió pròpies d’una Administració democràtica i propera a les persones i, també,

l’ús de la terminologia normalitzada en català. Per tot això, a proposta del conseller en cap i del

conseller de Cultura, i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’addicionen dos paràgrafs a l’article 2 del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús

de les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb aquest

contingut:

"2.2 En l’ús de les llengües oficials l’Administració de la Generalitat ha d’emprar, amb correcció,

un llenguatge directe i simplificat i ha d’evitar l’ús de formes discriminatòries i androcèntriques. 

"2.3 En l’ús del català l’Administració de la Generalitat ha d’emprar els termes normalitzats pel

Centre  de  Terminologia  Termcat  per  designar  en  aquesta  llengua  els  conceptes  a  què  es

refereixen."
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Disposició final 

L’actual apartat únic de l’article 2 del Decret 107/1987, de 13 de març, es designa amb el número

2.1.
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