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1. Introducció

1.1. Objectius de l’estudi

Aquestes pàgines són una anàlisi de les enquestes d’usos lingüístics a empreses 

de serveis dutes a terme per la Secretaria de Política Lingüística entre els anys 

2004 i 2007. Aquestes enquestes s’emmarquen dins l’Estadística d’usos lingüístics 

a institucions i empreses, una actuació estadística inclosa en els darrers plans 

estadístics de Catalunya, aprovats pel Parlament de Catalunya.

L’objectiu de la Secretaria és disposar de dades sobre l’ús de les llengües (cata-

là, castellà i altres) en les petites i mitjanes empreses del sector de serveis presents a 

Catalunya. La tria de les empreses de serveis i no de les d’un altre sector es justifica 

pel fet que aquest sector té més incidència en consumidors i usuaris. 

Per dur a terme actuacions en qualsevol sector, primer cal disposar de dades 

empíriques. Els resultats de qualsevol d’aquestes actuacions s’ha de reflectir en edi-

cions posteriors d’aquestes enquestes. 

L’univers de l’estudi han estat les empreses de serveis de més de deu tre-

balladors o treballadores presents a Catalunya. Els sectors analitzats han estat els 

següents: serveis empresarials i financers (enquesta feta el 2004); altres empreses 

de serveis (2006); comerç, hoteleria i transports (2007).1  Els aspectes mesurats han 

estat els següents: 

El context sociolingüístic, concretament: 

- l’adequació lingüística del personal

- l’existència de criteris d’ús lingüístic en l’atenció oral i escrita

- l’existència de criteris de qualitat 

- l’existència de criteris de formació del personal

1 Els sectors estudiats del codi CNAE-93 són: sector de serveis empresarials i mediació financera 
(65, 66, 67, 74); resta de serveis (64, 70, 71, 72, 804, 90, 91, 92, 93); comerç, reparacions, hoteleria i 
transport (50, 51, 52, 55, 60, 61, 62, 63). 
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Els usos lingüístics en: 

- la imatge i la retolació: rètol principal, rètol d’horaris, rètols interiors, publi-

citat, marxandatge i web

- la documentació d’ús extern: paper de carta, segells, manuals, factures, mis-

satges i formularis electrònics 

- les comunicacions exteriors: atenció personalitzada i contestador automà-

tic, usos orals, comunicacions amb institucions, clients i proveïdors, i publica-

cions periòdiques

- la documentació i les comunicacions internes: circulars, actes de reunió, 

formularis, reunions, memòria anual i programes informàtics

I, finalment, les actituds lingüístiques envers la llengua catalana pel que fa a 

l’evolució del català, els avantatges i els inconvenients d’usar-lo i les perspectives de 

futur del català en el món empresarial.

Aquest treball, dut a terme en tres fases des del 2004 fins al 2007, conté infor-

mació quantitativa rellevant sobre quins són els usos de diferents llengües (català, 

castellà, anglès i altres llengües) en les empreses del sector de serveis relacionades 

amb l’àmbit empresarial i financer, el comerç, l’hoteleria i els transports. 

1.2. Metodologia

Disseny de l’enquesta

L’estudi s’ha fet a partir d’una sèrie d’entrevistes presencials a directius o directives 

i gerents d’empreses catalanes. El procediment que s’ha seguit ha estat concertar 

el dia i l’hora amb la persona entrevistada segons la seva disponibilitat i, posterior-

ment, dur a terme l’entrevista presencial al lloc on la persona entrevistada desenvo-

lupa l’activitat professional, al mateix establiment de venda o servei al públic, o a les 

oficines de les empreses.

L’instrument de mesura seleccionat per dur a terme l’estudi per conèixer els 

usos lingüístics és una adaptació per a empreses de serveis del qüestionari Index-

plà.2 Tal com està recollit en el qüestionari, l’entrevista presencial integra tres mèto-

des diferents de recollida d’informació:3

1 - Entrevista segons la declaració de la persona entrevistada: la persona que 

entrevista recull la declaració de la persona entrevistada referida a la deman-

da en les preguntes del qüestionari.

2 - Recollida d’informació per observació visual: es recull la informació visual 

especificada en el qüestionari (retolació).

2 Qüestionari multilingüe que permet recollir les dades sobre els usos lingüístics d’una 
organització, necessàries per a la realització d’una anàlisi sociolingüística i, en últim terme, d’un 
pla lingüístic. Aquest qüestionari l’han elaborat la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci 
per a la Normalització Lingüística.

3  Vegeu l’apartat Dades declarades, observades i documentades a la pàgina següent.
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3 - Recollida de dades documentals: es recull la documentació esmentada en 

el qüestionari.

Mostra

Les empreses han estat seleccionades mitjançant un mostreig aleatori estratificat 

entre l’univers format per empreses del sector de serveis (serveis empresarials i fi-

nancers, comerç, hoteleria i transports i altres serveis de 10 o més treballadors i 

treballadores) seguint els criteris tècnics de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que 

ha elaborat el disseny mostral i ha fet la selecció de les empreses que s’havien d’en-

trevistar.4

En total, l’estudi comprèn 1.804 entrevistes a directius o directives i gerents, 

distribuïdes de la manera següent:

Estadística sobre els usos lingüístics a les empreses de Catalunya
Distribució de les entrevistes i error mostral segons els sectors

Sector Entrevistes Error (%)

Serveis empresarials i finances 363 4,90

      De 10 a 19 treballadors/ores 191 6,74

      De 20 a 99 treballadors/ores 172 7,13

Altres serveis 391 4,77

      De 10 a 19 treballadors/ores 220 6,35

      De 20 a 99 treballadors/ores 171 7,21

Comerç, hoteleria i transport 1.050 2,90

      De 10 a 19 treballadors/ores 586 -

      De 20 a 99 treballadors/ores 429 -

      De 100 a 249 treballadors/ores 35 -

Total 1.804 3,42

L’error mostral està calculat sota els paràmetres d’un nivell de confiança del 95% i una variància 

p=q=0,5.

Treball de camp

L’empresa Institut DEP ha dut a terme el treball de camp durant el període comprès 

entre els mesos de febrer i juny del 2005 per als serveis empresarials i financers, 

entre els mesos d’octubre del 2005 i febrer del 2006 per a la resta de serveis, i entre 

els mesos de juny del 2007 a febrer del 2008 per a les empreses del sector comerç, 

hoteleria i transports. 

4  Per fer el treball de camp s’ha comptat amb una empresa titular i tres de substitutes per poder 
arribar a la mostra final.
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Dades declarades, observades i documentades

Les dades presentades en aquest estudi parteixen de dues fonts diferenciades. D’una 

banda, s’han recollit dades directament de les entrevistes que s’han fet al llarg del 

treball de camp a representants de les empreses seleccionades. Aquesta informació 

ha estat etiquetada com a declarada o declaració. De l’altra, en el treball de camp també 

s’han recollit dades que són fruit de l’observació i la documentació. Aquestes dades 

s’han etiquetat com a observació o documentació. La diferència entre una font i l’altra 

és que la verificació de les dades en la primera depèn de la interpretació o percepció 

de la persona que representa l’empresa; en canvi, en la segona, la verificació de les 

dades la fa la persona que fa l’entrevista  a través de la documentació i de l’observació. 

Aquestes dues fonts d’informació permeten observar, a través d’una comparació, si 

hi ha molta distància entre el que perceben els empresaris i les empresàries i el que 

observen les persones que entrevisten. Tot i així, com que s’han trobat diferències 

molt poc significatives entre les diferents fonts, finalment s’ha optat per introduir 

només les dades declarades a l’anàlisi. A l’annex estadístic, però, es poden observar 

també les dades observades i documentades, que serveixen com a complement 

analític del que es descriu prèviament en l’anàlisi.  

Tractament de les dades

L’explotació estadística de les dades s’ha fet de la manera següent. Inicialment, s’ha 

dut a terme una anàlisi univariada de cada una de les preguntes del qüestionari. Per 

fer-ho, s’han codificat les categories de resposta segons el percentatge d’ús lingüístic 

en cadascun dels diferents indicadors presents en el qüestionari, com, per exemple, 

la presència de les diferents llengües en el rètol principal de l’empresa o en la pà-

gina web inicial. Per facilitar-ne l’anàlisi, s’han classificat els valors obtinguts de la 

manera següent: 

- Les empreses en què es fa servir el català, el castellà, l’anglès o altres llen-

gües s’han diferenciat en quatre subcategories d’acord amb el grau de presèn-

cia de les llengües:

en anglès o en altres llengües)

(majoritàriament el català, castellà, anglès o altres llengües)

empreses que comparteixen dues llengües en la mateixa proporció del 

meitat en anglès, etc.)

- Les empreses en què no es fa servir el català, el castellà, l’anglès o altres 

llengües (no-presència).
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A més de les anàlisis univariades, també se n’han fet algunes de bivariades 

que correlacionen la presència del català amb la demarcació territorial, el nombre 

de treballadors i treballadores o el subsector, amb l’objectiu d’observar si el territori, 

la dimensió de l’empresa o el tipus de subsectors a què pertany poden tenir alguna 

influència en la presència d’una llengua o altra.

A partir de la informació recollida s’han creat una sèrie de variables qualitati-

ves (tipologies) que han estat molt útils per observar quin és el pes de cada llengua 

en el si de l’empresa i quina estratègia lingüística se segueix. D’aquesta manera, 

es pot diferenciar la tria lingüística sabent, d’una banda, el percentatge d’empre-

ses que utilitzen majoritàriament una llengua –el català, el castellà, l’anglès o una 

altra–5 en els diferents ítems analitzats i, de l’altra, el percentatge de les empreses 

que són multilingües, és a dir, aquelles en què no hi ha predomini majoritari d’una 

llengua concreta.6 En aquest sentit, en l’apartat d’Usos lingüístics d’aquesta publi-

cació es pot observar quin és el pes de les empreses catalanes del sector de serveis 

en els diferents camps analitzats (retolació, imatge, etc.) partint de la classificació 

següent:

Una vegada s’ha obtingut el conjunt de recodificacions, les tipologies i l’explo-

tació estadística bàsica, s’ha elaborat un índex d’ús de les diferents llengües tenint 

en compte les variables més significatives. L’índex d’ús que conté més casos, amb el 

qual es pot treballar més bé i que assegura alhora un marge d’error baix, té aquestes 

set variables: 

1. Llengües utilitzades en la publicitat emesa per l’empresa

2. Llengües presents en el rètol principal de l’empresa

3. Llengües utilitzades en els documents de difusió externa més habituals

4. Llengües utilitzades en l’activitat oral més habitual o quotidiana amb els 

clients i les clientes

5. Llengües utilitzades en les comunicacions escrites a institucions públiques 

o privades

5 Les empreses amb ús majoritari d’una llengua són empreses en què la presència de la llengua 
és de més del 50% en qualsevol de les variables analitzades. Per exemple, una franquícia que té 
més del 74% de la retolació en català es classifica com a empresa que empra majoritàriament el 
català en l’àmbit de la retolació.

6  D’altra banda, la denominació multilingüe apareix quan no hi ha un ús majoritari d’una llengua. 
Per exemple, una franquícia en què la retolació exterior i interior de l’establiment és el 45% en 
català, el 35% en castellà i el 20% en anglès. Sobre aquesta situació s’ha considerat convenient 
distingir entre empreses multilingües en les quals el català és present i empreses multilingües 
en què no hi ha presència del català (per exemple: el 70% en castellà i el 30% en anglès).
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6. Llengües utilitzades en les dues reunions internes

7. Llengües utilitzades en les circulars, directrius o notes escrites.

Amb l’objectiu de realitzar una anàlisi més exhaustiva i identificar els princi-

pals factors que influeixen en l’ús del català, s’ha pres com a referència l’índex d’ús 

del català a les empreses (IUCE). Aquesta variable s’ha relacionat amb altres d’in-

dependents, com ara l’existència de criteris lingüístics o de cursos de formació de 

català, per comprovar si hi ha algun tipus de relació entre aquestes variables.

En el darrer apartat d’aquest informe es presenta un model explicatiu sobre 

els principals factors que poden influir, de manera global, en la utilització del català 

en les empreses. Aquest model s’ha construït a través d’una regressió lineal. Amb 

l’objectiu d’obtenir una informació més acurada, també s’ha executat un arbre de 

segmentació, en el qual apareixen diferents tipus d’empreses en funció de l’ús de la 

llengua catalana.

Aquest informe s’estructura de la manera següent. Inicialment, en aquesta 

mateixa introducció, es presenten les principals característiques de les empreses de 

serveis situades a Catalunya (l’origen dels clients i les clientes, dels proveïdors, del 

capital o l’antiguitat). Tot seguit, en el segon apartat, s’analitza el context sociolin-

güístic (quin suport donen a la formació del català, quins criteris tenen en l’atenció 

oral i l’escrita, etc.). El tercer apartat es pot considerar el nucli d’aquesta recerca ja 

que explora quins són els usos lingüístics en els diferents àmbits d’acció empre-

sarial, com la publicitat, la imatge i la retolació, les comunicacions orals i escrites 

tant internes (entre els treballadors i treballadores) com externes (amb els clients 

i clientes o amb altres empreses). En el quart apartat s’observen les actituds de les 

empreses davant l’ús de les llengües i la seva evolució. Finalment, en l’apartat cin-

què es presenten algunes correlacions sobre els usos lingüístics, que prenen com a 

variable dependent l’Índex d’ús del català a l’empresa (IUCE) esmentat anteriorment. 

Per tancar aquesta recerca, es presenten els principals factors explicatius de l’ús del 

català, així com algunes tipologies d’empreses que s’han detectat a través de la crea-

ció de l’arbre de segmentació.

1.3. Característiques de les empreses

Una de les característiques principals de les empreses, pel que fa als usos lingüístics, 

és la localització dels destinataris i les destinatàries, ja siguin clients i clientes o 

altres empreses. En principi, si s’empra la lògica, les empreses amb clientela 

majoritàriament de Catalunya haurien d’utilitzar més el català; amb clients i clientes 

de la resta d’Espanya haurien d’utilitzar el castellà, i amb clients i clientes d’Europa 

i del món, l’anglès. Més endavant ja es veurà si la informació obtinguda segueix 

aquest tipus de lògica o no.

Inicialment, en el gràfic 1 s’observa quin és el percentatge de clients o clientes 

segons l’origen. El 64,5% de les empreses tenen clients i clientes de Catalunya, el 

24,1% de la resta d’Espanya i, finalment, l’11,4% de la resta d’Europa i del món. Quan 

aquestes dades es tracten de forma més específica, es pot observar que la meitat 
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de les empreses (el 47,6%) destaquen que entre el 76% i el 100% dels seus clients i 

clientes resideixen a Catalunya. Aquest elevat percentatge es pot explicar, en bona 

mesura, per l’existència –en la mostra– d’un nombre important de comerços i altres 

establiments de proximitat. Tot i així, cal destacar que un nombre important d’em-

preses catalanes també tenen una cartera de clients i clientes consolidada a la resta 

d’Espanya, d’Europa i del món. 

Gràfic 1: Percentatge de clients i clientes de les empreses segons l’origen

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Pel que fa als proveïdors, també s’observa que la majoria estan establerts a 

Catalunya, més que a la resta d’Espanya. En aquesta línia, el 71,9% és a Catalunya, el 

20% a la resta d’Espanya i el 8,1% a la resta d’Europa i del món. Més específicament, 

mentre que dues de cada tres empreses (el 66,3%) destaquen que la gran majoria 

dels seus proveïdors són a Catalunya (entre el 76 i el 100%), només unes quantes 

constaten que tenen aquesta mateixa proporció a la resta d’Espanya (un 8,6% dels 

casos). 

Gràfic 2: Percentatge de proveïdors de les empreses segons l’origen

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007
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Les vendes segueixen la mateixa tendència que acabem de constatar. Si una 

part important dels clients i les clientes són de Catalunya, és lògic que la major part 

de les vendes es duguin a terme en el mateix territori. Així doncs, un nombre im-

portant d’empreses tenen la gran majoria o la totalitat de les vendes en el territori 

català (el 63%). Respecte als altres territoris, cal destacar una dinàmica interessant, 

que pot arribar a qüestionar les interpretacions econòmiques que afirmen que les 

vendes de les empreses catalanes al territori espanyol són tant o més importants 

que les exportacions a l’exterior, si bé el volum global d’empreses que venen els 

seus productes a la resta d’Espanya és prou important. Tot i que el gràfic 3 assenyali 

que, de mitjana, la proporció de vendes és del 76,3% a Catalunya, el 16,9% a la resta 

d’Espanya i el 6,8% a la resta d’Europa i del món, si s’analitzen les dades en detall 

es pot observar que les empreses de serveix establertes a Catalunya que exporten a 

l’estranger ho fan en una  proporció més gran de clients i clientes que les que ho fan 

a la resta d’Espanya.

Gràfic 3: Percentatge de vendes de les empreses segons el destinatari

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Pel que fa a l’origen del capital, la mostra és representativa de les petites i mit-

janes empreses, les quals tenen una bona part o gairebé la totalitat del capital d’ori-

gen català. En general, hi ha poques empreses amb capital de diferents orígens i els 

pocs casos que hi ha corresponen a empreses que obtenen una elevada facturació 

anual. De fet, on sembla que es podria observar més aquesta opció és en les empre-

ses de capital espanyol  establertes a Catalunya amb l’ajuda de capital català i, a la 

inversa, empreses catalanes que obtenen una part del seu capital de la resta d’Espa-

nya. En el gràfic 4 es pot observar com, de mitjana, el 85,9% de les empreses residents 

a Catalunya tenen capital català, el 7,8% tenen capital de la resta d’Espanya, el 6,1% 

tenen capital de la resta d’Europa i el 0,2%, de la resta del món. Més específicament, 

es pot concretar que el 35,1% de les empreses de la resta d’Espanya establertes a Ca-

talunya té un percentatge inferior al 50% de capital d’origen espanyol. En la mateixa 

línia anteriorment descrita, aquest tipus de situació es donaria en menor mesura en 

les empreses d’altres indrets (resta d’Europa i resta del món).
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Gràfic 4: Percentatge d’origen del capital de l’empresa

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Una altra de les dades que aporta una visió més detallada sobre el tipus d’em-

preses del sector de serveis és el destinatari o la destinatària final. La majoria d’em-

preses no es dirigeixen directament a la persona consumidora com a destinatària 

final dels seus productes i serveis (només en el 34,3% dels casos). El principal desti-

natari final solen ser altres empreses del mateix sector. Així doncs, una bona part de 

les empreses del sector fan el paper de proveïdors d’altres empreses (concretament 

el 43,2%); en canvi, un 17,3% tenen com a objectiu final oferir els seus serveis a insti-

tucions públiques (administracions, escoles o universitats, entre d’altres).

Una altra característica de les empreses del sector és l’antiguitat. La majoria 

(el 66,5%) han estat creades en els darrers 25 anys. Aquesta situació es correspon 

amb el creixement de l’economia catalana durant el mateix període de la consolida-

ció d’una societat postindustrial, en la qual els serveis cada vegada han tingut més 

pes en el conjunt de l’economia, no només pel paper de l’economia del coneixe-

ment, sinó també per la consolidació de diferents tipus de turisme i d’oci (de platja, 

cultural o rural). Entre aquestes empreses de serveis, tant hi ha les que requereixen 

una baixa qualificació dels treballadors i treballadores –com l’hoteleria– com les que 

cerquen personal amb alta qualificació –com consultories o serveis financers. 

En referència al nombre d’establiments o seus a Catalunya, hi ha poques em-

preses que destaquin per tenir més d’un establiment o seu a Catalunya. Només tres 

de cada deu empreses acostumen a fer-ho. Entre aquestes, s’observa que la majoria 

tenen una estratègia consolidada d’expansió –com a mínim amb dos establiments 

més (el 58,2%). A més, també s’observa un nombre important d’empreses (el 41,7%) 

que declara tenir només una altra seu a Catalunya. 

Una altra característica de les empreses, que enllaça amb l’objecte d’estudi 

d’aquest informe, és el fet d’haver incorporat algunes innovacions en la seva políti-

ca de comunicació en el darrer any. Mentre que aproximadament una de cada tres 

n’havien fet alguna (el 32,9%), les altres dues no n’havien dut a terme cap (el 66%).  
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Taula 1: Percentatge d’empreses que han realitzat algun tipus d’innovació en la 
política de comunicació en el darrer any

Sí 32,9

No 66,0

NS/NC 1,1

Base (n) 1.804

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

La darrera característica que es presenta en aquest apartat és la facturació 

anual de les empreses. Com es veurà a continuació, amb un nombre considerable de 

petites i mitjanes empreses, és lògic que un elevat percentatge es concentri entre les 

que tenen una facturació més aviat baixa. Abans, però, una dada important que cal 

destacar és l’elevat percentatge d’empreses que no responen aquesta pregunta. De 

fet, aquesta és la categoria de resposta més comuna (el 28,6% dels casos). La presèn-

cia d’aquest elevat percentatge de No ho sap/No contesta no és estrany, perquè les pre-

guntes en relació amb els ingressos personals, familiars o d’entitats que apareixen 

en qualsevol qüestionari, en solen registrar percentatges elevats. Més enllà d’aquest 

fet, una bona part de les empreses catalanes (el 27,5%) va facturar menys d’un milió 

i mig d’euros en el darrer any, mentre que un 15,7% ho va fer des d’aquesta quantitat 

fins a tres milions. Finalment, cal destacar que les grans empreses catalanes del sec-

tor de serveis (el 20%) solen facturar més de cinc milions d’euros anuals.
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2. Context sociolingüístic

Per comprendre d’una forma més detallada quins són els usos lingüístics en les 

empreses de serveis, cal observar quines són les característiques del personal 

laboral, els criteris lingüístics que l’empresa estableix o alguns elements de la política 

lingüística interna en què es prioritza una llengua o una altra en l’atenció oral i/o 

escrita. Aquests tipus de particularitats es detallen a continuació.

2.1. Adequació lingüística del personal

Un dels principals elements per copsar l’ús d’una llengua és veure si el personal  la 

coneix, ja que, si és així, l’ús que en fan queda reflectit indirectament a l’empresa. A 

continuació, en el gràfic 5, es presenten els percentatges de coneixement del català 

adequats al lloc de treball desenvolupat. Les diferents categories laborals s’han 

distribuït de la  manera següent:

Categoria 1: persona que no té contacte amb el públic, ni oral ni escrit. 

Ha de ser capaç de comprendre comunicacions molt bàsiques. Aquesta 

categoria està relacionada amb peons, operaris o operàries de taller, de 

producció, etc.

Categoria 2: persona que té contacte amb el públic per a informacions de 

primera atenció. Ha de ser capaç de fer missatges orals breus i senzills. En 

aquest tipus de categories hi ha el personal de porteria,  cambrers o cambre-

res,  recepcionistes i  caixers.

Categoria 3: persona que ha de donar informacions orals d’atenció bàsica en 

un lloc de treball considerat important per a la imatge de l’organització. Ha de 

ser capaç de produir missatges orals fluids. Entre aquests perfils hi ha   vene-

dors i venedores o comercials i telefonistes.

Categoria 4: persona que produeix textos escrits breus o pautats. Ha de ser 

capaç de produir missatges orals de poca complexitat i contacte oral amb el 
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públic. Secretaris i secretàries o el personal administratiu són els perfils que 

s’ajusten més a aquesta categoria.

Categoria 5: personal que produeix textos escrits de diferent complexitat. Ha 

de ser capaç d’expressar-se oralment de forma correcta i fluida. Aquesta cate-

goria corresponen al personal directiu, els alts càrrecs, el personal de gestió i 

els tècnics o tècniques mitjans i superiors.

Com es percep, l’adequació lingüística és més gran a mesura que augmenta la 

categoria laboral del personal. Com que a cada esglaó es requereix un nivell educa-

tiu homologat més elevat, el nivell d’adequació és més gran en les categories més al-

tes que en les més baixes. Per exemple, si bé el 76,7% dels treballadors i treballadores 

que no tenen contacte amb el públic (categoria 1) s’adeqüen lingüísticament, en el 

cas de treballadors i treballadores a qui sí que es requereix el percentatge augmenta 

fins a assolir el 84,6% (categoria 2) i el 89,4% (categoria 3). Alhora, en posicions en què 

se sol·liciten estudis secundaris o superiors (categories 4 i 5), la taxa sol sobrepassar 

el 90% en ambdós casos (91,7% i 91,2% respectivament).

Gràfic 5: Percentatge de treballadors i treballadores segons la categoria laboral i 
l’adequació lingüística al català

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: La proporció de treballadors i treballadores no suma 100, ja que forma part d’una dada 

subjectiva declarada, fruit de la percepció dels empresaris i empresàries.

2.2. Criteri de suport a la formació de català

Tot i que hi ha un nombre important de persones que no té un nivell de català 

adequat per al seu lloc de treball, les empreses solen incentivar poc la formació del 

català.  En el gràfic 6 es pot observar clarament que el suport a la formació és escàs 
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i només es produeix en el 15,4% dels casos. Al contrari, la gran majoria (el 83%) 

declara que no rep cap tipus d’incentivació.

Gràfic 6: Criteri d’incentivació o suport a la formació de català

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquest gràfic recull només les empreses que han constatat que el seu personal té mancances 

formatives de català.

Totes les empreses que apliquen alguna forma d’incentivació del català te-

nen formació en aquesta llengua. Sobre les característiques de les empreses que 

incentiven la formació del català –unes 278 de les 1.804 entrevistades– s’observa, per 

exemple, que en el finançament de la formació l’opció més habitual és que l’empre-

sa cobreixi el total dels costos del curs (el 41,4% de casos). Poques (el 15,1%) financen 

parcialment (empresa i treballador o treballadora). També hi ha algunes empreses 

que disposen de formació del català que no els suposa cap cost. Aquesta categoria 

de resposta, que apareix en el 25,9% de casos, pot incloure diferents situacions, per 

exemple els cursos que són subvencionats públicament en la totalitat o que són im-

partits pel personal de l’empresa.
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Taula 2: Finançament i temps de formació del català a càrrec de l’empresa

Finançament Temps de formació

Parcial 15,1 28,1

Total 41,4 25,2

Cap 25,9 28,1

No segueix cap criteri 9,4 11,5

NS/NC 8,3 7,2

Base (n) 278 278

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquesta taula només ofereix informació de les empreses que realitzen formació de català.

Pel que fa al temps de dedicació als cursos dins de l’horari laboral, l’opció més 

habitual és la de cursos parcials, que combina la jornada de treball amb algunes ho-

res de curs de formació. Aquesta modalitat es reflecteix en el 28,1% de les empreses 

que ofereixen formació als treballadors i treballadores. També hi ha un nombre im-

portant d’empreses (el 28,1%) que destaquen que no dediquen  temps a la formació 

dins de la jornada laboral.

La darrera característica sobre els cursos de formació de català és l’absència 

d’obligatorietat. Les dades assenyalen que molt pocs cursos de formació tenen un 

caràcter obligatori (només el 13,7%); la gran majoria són voluntaris (el 77,3%). En 

definitiva, els cursos de formació de català a les empreses de serveis tendeixen a ser 

més aviat l’excepció, i els que hi ha són de caràcter voluntari. 

Gràfic 7: Obligatorietat dels cursos de formació de català

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquest gràfic recull la informació de les empreses que fan cursos de formació.
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Amb relació als criteris de valoració del coneixement del català en la darrera 

incorporació de personal, cal destacar que la gran majoria de les empreses no sol se-

guir-ne de cap tipus;  menys de la meitat de les empreses les  sí que en tenen (43,7%). 

Entre aquestes, hi ha una dualitat important entre els llocs de treball que establei-

xen el coneixement de la llengua catalana com a requisit (són la majoria, el 51,9%) 

i els que ho fan com a mèrit (el 48,1%). En aquest sentit, sembla, doncs, que en les 

empreses que tenen algun tipus de criteri de coneixement del català l’obligatorietat 

és elevada, molt probablement perquè les tasques que es fan (contacte amb clients, 

administracions o altres empreses)  ho requereixen. 

Gràfic 8: Valoració dels coneixements de català en la darrera incorporació del perso-
nal

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Les dades d’aquest gràfic corresponen a empreses que tenen algun criteri de valoració del 

coneixement del català.

Independentment de la categoria laboral que les treballadores i els treballadors 

ocupin o dels requeriments educatius, es va preguntar als responsables de les empre-

ses el percentatge de persones treballadores que s’adequaven al lloc de treball en fun-

ció dels seus coneixements de català. La majoria, el 58,7%, s’adeqüen perfectament al 

lloc de treball. Tot i així, les persones entrevistades afirmen que la resta de treballa-

dors i treballadores (el 41,3%) tenen alguna mancança en el coneixement de la llengua 

pel lloc de treball que ocupen. En aquesta categoria, la majoria té pocs coneixements; 

concretament, prop d’un 15% no té cap tipus de coneixements o molt pocs.7

Un altra característica per comprendre el context sociolingüístic en què es 

troben les empreses de serveis catalanes és copsar la llengua que aquestes empren 

en els seus cursos de formació tècnica o de desenvolupament professional. La im-

portància d’aquesta categoria rau en el fet que les dades obtingudes mostren que 

la gran majoria d’empreses ha fet formació per al seu personal en el darrer any (el 

71,2%). La resta són petits negocis que o bé tenen poc personal o bé tenen un volum 

de facturació que no els permet aquesta opció. 

7  S’ha de tenir en compte que aquestes dades són declarades pels responsables de l’empresa i 
que no són fruit de cap test o prova. Per tant, són subjectives. 
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Un bon indicador per conèixer en quina llengua s’imparteixen els cursos de 

formació de les empreses és la llengua en què es presenten els materials d’aquests 

cursos. Així, podem observar que la llengua més utilitzada en la redacció dels ma-

terials dels cursos de formació de les empreses és el castellà, amb un 65,9%. És 

important assenyalar que en el 36,9% dels casos els materials estan totalment en 

llengua castellana, i en el 31,6% els materials estan únicament en català. A la in-

versa també s’observen algunes diferències. És a dir, mentre que en el 34,1% dels 

materials no hi ha la presència del castellà, la no-presència del català és més gran, 

ja que assoleix el 40,9%. Cal destacar també que, en un percentatge important des 

casos (el 17%), els materials comparteixen ambdues llengües paritàriament, i, en 

menor mesura, s’empra l’anglès o altres llengües.  

Taula 3: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics 
en els materials lliurats en els cursos de formació

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 59,1 65,9 6,1 1,2

Tot en... (100%) 31,6 36,9 1,7 0,1

Majoritàriament en... (del 51 al 9%)  4,9 4,7 0,6 0,0

La meitat en... (50%) 17,1 17,6 1,3 0,6

Menor ús en... (del 1 al 49%) 5,5 6,6 2,5 0,5

No-presència de... 40,9 34,1 93,9 98,8

Base (n) 1.143 1.143 1.073 1.140

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquestes dades corresponen només a les empreses que realitzen formació.

L’ús oral de la llengua catalana és més alt que el del castellà. Aquesta situació 

es produeix probablement perquè, tot i emprar material en altres llengües, en 

algunes empreses la llengua vehicular del curs entre assistents i professorat és el 

català, com es mostra en la taula 4. En aquest sentit, es pot observar com la no-

presència del català disminueix (passa del 40,9% en els materials de formació al 

35,4% com a eina oral en la transmissió de la formació). Tot i així, cal destacar que 

aquesta baixa variació lingüística assenyala que en els cursos de formació se sol fer 

servir la mateixa llengua en què s’ha editat el material de formació. 
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Taula 4: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics
en les classes de formació

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 64,6 63,7 5,0 0,9

   Tot en... (100%) 34,1 32,1 1,4 0,1

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 8,6 4,8 0,2 0,0

   La meitat en... (50%) 16,4 17,4 1,3 0,5

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 5,4 9,4 2,1 0,3

No-presència de.. 35,4 36,3 95,0 99,1

Base (n) 1.138 1.138 1.138 1.136

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquestes dades corresponen només a les empreses que realitzen formació.

2.3. Criteris d’atenció

A partir de les dades recollides es pot arribar a tenir una bona impressió de quin 

és l’estat de la qüestió lingüística en aquest àmbit. Així, en primer lloc, es presenta 

la disponibilitat de criteris i la variabilitat de l’ús lingüístic en l’atenció oral, per 

després veure si hi ha també alguns criteris en l’atenció escrita.

2.3.1. Atenció oral

En el gràfic 9 s’observa quina és la distribució de les empreses pel que fa als criteris 

lingüístics que s’estableixen en l’atenció oral al públic. Inicialment cal destacar el 

gran nombre d’empreses que sí que adopten un criteri lingüístic en aquest àmbit. 

Tres de cada quatre empreses ho fan (el 74,5%), i d’aquestes cal remarcar que la 

majoria ho fan en català (el 56,2%), mentre que són minoritàries les que ho fan en 

castellà (17,3%) o en una altra llengua (1%).

Gràfic 9: Adopció de criteris d’atenció oral al públic

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007
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En l’atenció oral al client o la clienta, hi ha una elevada variabilitat en la llen-

gua en la qual es fa la presentació o el primer contacte, ja que se sol adoptar la 

llengua de la clienta o el client en el cas que aquesta sigui diferent. En aquest sentit, 

gairebé la totalitat de les empreses de serveis canvia la llengua de comunicació a la 

de l’interlocutor o la interlocutora (el 90,8%). Com que hi ha un nombre més gran 

d’empreses que inicien el contacte amb el client o la clienta en català, acostuma a 

ser el castellà la llengua en la qual se sol realitzar aquest canvi. Poques empreses 

continuen amb la llengua inicial. També n’hi ha poques sense un criteri clar quan 

apareix aquesta situació. 

Taula 5:  Variabilitat en l’ús de la llengua segons la llengua de l’interlocutor o la 
interlocutora

Sí, per a tots els textos 39,1

Sí, per a determinats textos 22,4

No s’ha adoptat cap criteri 35,8

No ho sap/No contesta 2,7

Base (n) 1.804

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquestes dades corresponen només a les empreses que tenen criteris lingüístics d’atenció al 

client o la clienta.

De les poques empreses que mantenen la llengua inicial, la majoria sol can-

viar de llengua quan ho demana l’interlocutor o la interlocutora (el 64,6%). Són molt 

pocs els casos, gairebé nuls, en què es continua parlant en la llengua inicial o en què 

no hi ha cap tipus de criteri.8

En definitiva, sembla, doncs, que la llengua en l’atenció oral sol ser altament 

variable en funció de la llengua dels interlocutors o interlocutores i les empreses 

canvien ràpidament a la llengua d’aquests sense que se’ls ho demani. 

2.3.2. Atenció escrita

Així com en l’atenció oral hi havia un criteri majoritari d’atenció inicial en llengua 

catalana, la situació és diferent en l’atenció escrita. En aquest àmbit els criteris estan 

més establerts i es mostren de la manera següent: el català continua sent l’idioma 

més emprat a les cartes o en d’altres comunicacions escrites, però s’utilitza en 

menor mesura que en l’atenció oral, ja que només el 30,1% de les empreses escriuen 

per defecte en català.  L’ús del castellà per defecte en la comunicació augmenta en 

aquest cas fins al 23,8%, així com també la possibilitat d’emprar ambdues llengües 

simultàniament. Aquesta darrera opció apareix només, però, en una de cada deu 

empreses (el 9,8%). Cal destacar, a més, que algunes empreses adapten la llengua 

8  Cal tenir en compte que aquestes dades només es refereixen a 65 casos de la mostra.
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de l’escrit a la del receptor o la receptora (el 17,8%), però aquesta situació és menor 

en comparació a la de l’atenció oral perquè no hi ha tantes facilitats per conèixer la 

llengua del receptor o la receptora. Així doncs, si bé la política lingüística d’atenció 

escrita està estructurada, els criteris establerts en l’atenció oral són més volàtils i 

fràgils en funció de la llengua del client o la clienta.

Gràfic 10: Percentatge d’adopció de criteris d’ús lingüístic per a les comunicacions 
escrites

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

2.4. Criteris de qualitat lingüística

Per tal d’assegurar un ús correcte de la llengua, algunes empreses de serveis 

utilitzen criteris de qualitat. Aquests s’apliquen a tots els textos que les empreses 

elaboren o només a uns quants,habitualment els que tenen més importància i que 

van dirigits a un públic més ampli. Els resultats obtinguts es troben molt distribuïts 

entre les diferents opcions de resposta. Així, gairebé quatre de cada deu empreses 

(el 39,1%) intenten assegurar alguns criteris de qualitat lingüística en tots els 

textos que elaboren, mentre que un nombre inferior només ho fa en els textos que 

requereixen més difusió o es consideren més importants. Normalment aquests 

darrers s’identifiquen amb els d’ús extern (el 22,4%). Tot i així, també és important 

assenyalar que un nombre destacat de negocis (el 35,8%) no ha adoptat cap tipus de 

criteri lingüístic.
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Taula 6: Percentatge d’adopció de criteris de qualitat lingüística per a les comunicacions 
o publicacions en català

Sí, per a tots els textos 39,1

Sí, per a determinats textos 22,4

No s’ha adoptat cap criteri 35,8

No ho sap/No contesta 2,7

Base (n) 1.804

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

En les empreses que adopten algun tipus de criteri, l’eina més emprada per assegurar 

la qualitat dels textos és la correcció a càrrec dels empleats o empleades (el 64%). 

Poques  empreses del sector de serveis encarreguen les correccions necessàries a 

persones especialitzades (el 20,1%) o a professionals externs  (el 9%).

Taula 7: Tipus de sistema adoptat per assegurar la qualitat lingüística

Correcció lingüística a càrrec dels empleats/ades 64,0

Correcció lingüística a càrrec d’una persona especialitzada 20,1

Correcció lingüística a càrrec de professionals externs 9,0

No ho sap/No contesta 6,8

Base (n) 1.142

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

2.5. Disponibilitat d’eines lingüístiques

Com que la correcció de textos per part del personal de l’empresa és la mesura 

més utilitzada per assegurar la qualitat lingüística, cal conèixer de quines  eines 

lingüístiques  disposen els treballadores i les treballadores en el lloc de treball. 

L’eina més emprada és el corrector ortogràfic informatitzat que incorporen alguns 

programaris de textos (el 80,2%). Altres eines menys utilitzades són el Diccionari

general de la llengua catalana (en el 58,9% dels casos) o la consulta en línia d’aquest 

diccionari. Aquesta darrera opció apareix en la meitat de les empreses entrevistades 

(el 50%).
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Gràfic 11: Disponibilitat d’eines lingüístiques per al personal de l’empresa

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007
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3. Usos lingüístics

Aquest apartat constitueix el nucli del treball. Tot seguit s’analitzen una sèrie d’ín-

dexs d’ús de les diferents llengües en diferents àmbits de l’empresa, com la reto-

lació, la publicitat o la comunicació interna, entre d’altres. Aquesta informació pot 

ser de gran utilitat per conèixer les dinàmiques lingüístiques que hi ha actualment 

en el món empresarial, no només de forma global sinó també parcial, i també per 

conèixer de primera mà en quin estat es troba en diferents camps empresarials. En 

aquest sentit es pot observar, en primer lloc, quin és el percentatge d’empreses que 

tenen un ús majoritari d’una determinada llengua (estratègia monolingüe o majo-

ritària), i, en segon lloc, quin és el percentatge d’empreses que no tenen presència 

majoritària d’una llengua (estratègia multilingüe). Com es veurà, les dades obtingu-

des també s’han relacionat (a través de taules de correlació) amb diferents variables 

com el nombre de treballadors i treballadores, la demarcació territorial i el subsector 

al qual pertanyen, amb l’objectiu de visualitzar les diferències existents en els usos 

lingüístics entre les empreses del sector. 

3.1. Imatge i retolació

En aquest subapartat es presenta l’anàlisi de les preguntes de l’enquesta relaciona-

des amb l’ús de diferents llengües que realitzen les empreses del sector de serveis en 

dos àmbits concrets. D’una banda, s’observen dades sobre la retolació (rètol princi-

pal, retolació interior, cartell de l’horari, etc.) i, de l’altra, sobre l’estratègia utilitzada 

per difondre la imatge exterior (publicitat, marxandatge o espai web). 

En el gràfic següent es pot observar quina és la presència de les diferents llen-

gües en els ítems sobre imatge i retolació estudiats. En l’explotació de les dades s’ha 

cregut convenient no només diferenciar entre català i castellà, sinó que també s’ha 

volgut tenir en compte l’anglès, ja que cada vegada les empreses de serveis catala-

nes l’utilitzen més. Finalment, també es fa referència a la categoria Altres llengües 

o Una altra llengua.

Observant les dades que es presenten, es pot arribar a la conclusió que el ca-

talà és la llengua que predomina en la majoria dels ítems que s’observen, a excepció 

d’un, el de la pàgina web inicial. En aquest cas, la llengua més emprada és la caste-
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llana, i hi sol estar present en la majoria dels casos (el 51,9%), mentre que la llengua 

catalana només estaria representada en una tercera part de les pàgines web exis-

tents (el 33,6%). És precisament també en aquest sector on la presència de la llengua 

anglesa és més gran. Aquesta s’observa gairebé en el 10% dels casos (el 9,7%). La 

presència del català es troba sobretot en els ítems relacionats amb la retolació, com 

el rètol principal (el 42,9%), el de l’horari (el 67,5%) o els interiors (el 60,8%). Aquesta 

presència, però, no es manifesta de la mateixa manera quan es parla d’ítems relaci-

onats amb la imatge exterior de l’empresa de serveis, com poden ser la publicitat, el 

marxandatge o l’espai web. 

Gràfic 12: Presència de les diferents llengües en els diferents ítems sobre imatge i 
retolació

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

A continuació es presenten els resultats de la configuració de dos índexs,9

el de retolació i el d’imatge, que aglutinen diferents variables amb una naturalesa 

semblant. L’índex de retolació conté les variables d’usos lingüístics en el paper de 

carta, la retolació principal, els rètols d’horaris i els interiors; i l’índex d’imatge les 

variables dels usos en el medi publicitari més habitual, en el marxandatge i en la 

pàgina web inicial.

3.1.1. Retolació

Els resultats de l’índex de presència majoritària de les diferents llengües assenyalen 

9  Els índexs són categories construïdes que aglutinen els resultats de diferents ítems sobre els 
usos lingüístics que s’han estudiat. Per exemple, l’índex de retolació és el resultat de la suma de 
diferents variables de l’enquesta, com retolació interior, retolació principal, etc. La construcció 
d’aquests índexs permet una visió més global dels usos lingüístics.
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quina és la situació de cada empresa entrevistada pel que fa a l’ús d’aquestes. 

Seguidament s’observa quina és la situació específica de la retolació (retolació 

principal, retolació d’horaris i retolació interior). Les dades del gràfic 13 mostren, 

d’una banda, el percentatge d’empreses que tenen més del 50% dels rètols o altres 

indicadors en una llengua com el català, el castellà o d’altres i, de l’altra, el percentatge 

d’empreses que segueixen una estratègia multilingüe. Com es pot observar, aquests 

resultats confirmen que la llengua catalana és la més emprada per les empreses del 

sector de serveis. El 56,8% d’aquestes empreses retolen majoritàriament en català, un 

17,8% d’empreses de serveis catalanes retolen majoritàriament en castellà, i l’opció 

de retolar majoritàriament en anglès o en altres llengües és gairebé inexistent.

També cal destacar una elevada presència d’empreses que retolen en diferents 

llengües sense predomini majoritari d’una de les llengües. El 17,8% de les empre-

ses tenen presència de diferents llengües en la retolació, entre aquestes la catalana 

(multilingüisme amb català).10 I en molt pocs casos (el 0,9%) el català queda exclòs 

(multilingüisme sense català). 

L’àmbit de la retolació té la particularitat que, en el 3,8% dels casos, o bé no es 

pot distingir l’ús d’una llengua o una altra en els rètols d’un establiment o comerç, o 

bé no s’hi pot donar un significat concret.11

Gràfic 13: Percentatge d’empreses amb presència majoritària de diferents llengües 
en la retolació

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: retolació principal, retolació d’horaris i 

retolació interior.

X > 50%. Quan la presència d’una de les llengües és majoritària. És a dir, aquest índex té en compte la 

proporció d’empreses que tenen un ús del català, castellà, anglès o altres superior al 50%. N=664.

10  La situació de bilingüisme (50% català i 50% una altra llengua) només apareix en el 8,6% de les 
empreses. Vegeu la taula 45 de l’annex estadístic.

11    Per exemple, en els casos on als rètols només hi ha el nom de l’empresa o d’algunes marques 
comercials –com MECAN, SL– es fa difícil distingir si s’empra una llengua o una altra. 
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Quan aquestes dades es disgreguen per les demarcacions del territori català, 

es poden observar diferències significatives. Així, a la taula 8 veiem com la no-pre-

sència de la llengua catalana en la retolació s’observa principalment a les províncies 

de Barcelona i de Tarragona. Aquestes, alhora, registren els percentatges més baixos 

pel que fa a la plena retolació en català; només el 21,2% de les empreses de Barcelo-

na i el 27,5,2% de les de Tarragona tenen tots els rètols en català. També cal destacar 

que l’ús d’ambdues llengües  –català i castellà– varia segons el territori de referència. 

Per exemple, si bé a Lleida el 18,9% utilitza aquesta fórmula, a Barcelona només un 

6,5% de les empreses hi opta. Finalment, cal destacar que mentre la baixa presència 

de la llengua catalana (menys del 50%) es produeix a Barcelona en un 42,6%, a la 

província de Girona aquesta situació només afecta el 13,9% d’empreses.

Taula 8: Presència del català en la retolació per demarcacions12

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 89,2 98,1 98,1 92,8

   Tot en català (100%)  21,2 38,9 30,2 27,5

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 29,7 34,3 34,0 34,8

   La meitat en català (50%) 6,5 13,0 18,9 7,2

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 31,8 12,0 15,1 23,2

No-presència del català 10,8 1,9 1,9 7,2

Base (n) 434 108 53 69

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Una altra distinció que cal realitzar és per sectors. És a dir, si l’ús del català 

està més estès en uns sectors que en altres, dada que es pot observar a la taula 9. Si 

bé en els comerços només hi ha un 20,8% de les empreses que retolen plenament 

en català, i en el sector de les reparacions i els transports un 16,5%, aquesta propor-

ció s’incrementa fins arribar al 34,2% en la resta de serveis. També cal destacar que 

la no-presència del català és més notable en els serveis empresarials i de finances 

(19,5%) que en d’altres sectors com el comerç (4,6%) o l’hoteleria (2,7%).

12 En les diferents taules de contingència s’observa que hi ha una sèrie de percentatges marcats en 
negreta. Aquesta distinció identifica els valors que destaquen de forma significativa perquè són 
més alts que la mitjana.
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Taula 9: Presència del català en la retolació per sectors

Serveis 
empresarials i 
finances

Resta de 
serveis 

Comerç Hostaleria Reparacions i 
transports

Presència del català 80,5 91,8 95,4 97,3 86,6

   Tot en català (100%) 26,4 34,2 20,8 26,8 16,5

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 23,0 30,4 31,2 36,2 33,0

   La meitat en català (50%) 5,7 6,3 12,1 7,4 10,3

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 25,3 20,9 31,2 26,8 26,8

No-presència del català 19,5 8,2 4,6 2,7 13,4

Base (n) 87 158 173 149 97

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

3.1.2. Imatge

Quan es tracta de l’índex d’imatge –que conté les variables sobre els usos lingüístics 

que les empreses de serveis empren en promocionar-se– els resultats són diferents. 

Hi ha una certa semblança en els resultats tant per a la llengua catalana com per a 

la castellana. Mentre que el 39,2% de les empreses solen emprar majoritàriament la 

llengua catalana en els diferents mecanismes de difusió i imatge, el 36,6% ho solen 

fer majoritàriament en llengua castellana. Finalment, es pot copsar que l’ús majori-

tari de l’anglès es troba en el 2% i el d’altres llengües en el 12,1%. 

Les empreses que han adquirit una estratègia bilingüe o multilingüe en la 

seva imatge –aquelles que no destaquen per usar majoritàriament cap llengua– con-

formen el 10,1% del total. D’aquestes, el 8,7% són empreses multilingües que em-

pren el català i  la resta, l’1,4%, no l’empra.

Per tant, és important destacar que la gran majoria d’empreses de serveis a 

Catalunya, pel que fa a la imatge, tendeixen a adoptar una estratègia gairebé mono-

lingüe en català o bé en castellà.
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Gràfic 14: Percentatge d’empreses amb presència majoritària de diferents llengües 
en la imatge

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. Índex construït a partir de les  variables següents: cartes, publicitat, marxandatge i pàgina web. 

X > 50%: Quan la presència d’una de les llengües és majoritària. És a dir, aquest índex té en compte la 

proporció d’empreses que tenen un ús del català, castellà, anglès o altres superior al 50%. N=712.

Aquestes dades també solen ser altament significatives quan s’observen les 

diferències per demarcació territorial o per sectors. En la taula 10 s’observen les 

diferències per territori: Girona continua sent la demarcació on l’ús del català està 

més estès, i gairebé quatre de cada deu empreses (el 37,9%) promou la seva imatge 

plenament en català, mentre que a Barcelona només un 11,6% opten per fer-ho. 

S’observa la poca presència del català a les empreses del sector de serveis a la de-

marcació de Barcelona, on un 31% de les empreses no utilitza el català en la difusió 

de la seva imatge.  

Taula 10: Índex de presència del català en la imatge per demarcacions

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 69,0 93,1 88,6 85,0

   Tot en català (100%) 11,6 37,9 20,0 23,3

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 20,5 36,8 54,3 26,7

   La meitat en català (50%) 3,0 3,4 2,9 6,7

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 33,9 14,9 11,4 28,3

No-presència del català 31,0 6,9 11,4 15,0

Base (n) 507 87 35 60

 Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Per sectors les diferències també són importants. El sector que menys fa servir 

la llengua catalana és el del comerç. D’aquest sector, gairebé quatre de cada deu em-



33Informe de resultats de les enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis - 2004-2007

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICADADES I ESTUDIS

preses (el 37,9%) no utilitza la llengua catalana per promocionar-se. També cal des-

tacar que la no-presència de la llengua catalana és elevada en el sector dels serveis 

empresarials i financers (el 28,1%), tal com es mostra en la taula 11.

Taula 11: Índex de presència del català en la imatge per sectors

Serveis 
empresarials i 
finances

Resta de 
serveis

Comerç Hostaleria Reparacions i 
transports

Presència del català 71,9 78,0 62,1 94,2 69,4

Tot en català (100%) 16,4 19,2 12,9 15,5 17,3

         Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 19,9 23,2 23,6 35,9 26,5

   La meitat en català (50%) 1,2 5,6 2,9 2,9 4,1

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 34,5 29,9 22,9 39,8 21,4

No-presència del català 28,1 22,0 37,9 5,8 30,6

Base (n) 171 177 140 103 98

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Una altra variable que també s’ha analitzat és si la dimensió de l’empresa en 

nombre de treballadors pot afectar d’alguna forma els usos de la llengua catalana, 

és a dir, si el fet una empresa sigui més petita o més gran en nombre de treballadors 

i treballadores afecta l’ús de la llengua, però finalment no s’ha detectat cap tipus de 

relació en aquest sentit.

3.2. Documentació d’ús extern

Dels diferents tipus de documentació externa que existeixen, s’ha pogut obtenir 

informació d’un nombre considerable de categories, com es mostra en el gràfic 15. El 

català predomina en la majoria de casos, a excepció de dos, el de les factures o rebuts 

i el dels formularis electrònics. En aquests casos, el castellà supera àmpliament 

el català tant en el primer cas (el 54,7% respecte al 41,4%) com en el segon (50,3% 

respecte al 37,4%). A més, cal destacar que la llengua catalana té una presència 

important en el paper de carta (el 51,3%) i en els segells (el 50%). 
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Gràfic 15: Presència de les diferents llengües en la documentació d’us extern

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

En l’elaboració de l’índex de presència majoritària de les diferents llengües 

en la documentació externa s’han tingut en compte les variables prèviament des-

tacades en el gràfic anterior i s’han exclòs els formularis electrònics pel poc nombre 

d’empreses que en disposaven.13 Els principals resultats d’aquest índex es poden ob-

servar en el gràfic següent. El 48,5% de les empreses usen majoritàriament el català, 

el 42,3% majoritàriament el castellà i el 2,4% majoritàriament l’anglès. Les evidèn-

cies demostren que hi ha una marcada polarització en l’ús de la llengua en aquests 

tipus de documents, ja que o bé es fa totalment o majoritàriament en català o bé en 

castellà; no existeix una situació intermèdia clara i, a més, l’estratègia multilingüe 

és molt baixa (només un 5,9% de les empreses opta per una situació multilingüe que 

té en compte la llengua catalana). Com s’ha destacat anteriorment, sembla, que les 

empreses de serveis catalanes han adquirit més aviat una estratègia monolingüe 

també en la seva documentació externa.

13  Aquesta decisió es va prendre perquè el nombre de casos quedava afectat molt directament i 
feia augmentar el marge d’error.
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Gràfic 16: Percentatge d’empreses amb presència majoritària de les diferents llengües 
en la documentació externa

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. Índex construït  a partir de les variables següents: paper de carta, segells, difusió, factures o 

rebuts i correus electrònics. La variable formularis electrònics no s’ha  tingut en compte pel baix 

nombre de casos recollits. X > 50%. Quan la presència d’una de les llengües és majoritària. És a dir, 

aquest índex té en compte la proporció d’empreses que tenen un ús del català, castellà, anglès o 

altres superior al 50%. N=1.348.

Quan es relacionen diferents variables amb l’índex de documentació exter-

na, es poden observar diferències significatives pel que fa als diferents subsectors. 

Depenent del sector de referència, l’ús del català en la documentació externa varia 

considerablement. El sector de l’hoteleria és on el català està més implantat. Obser-

vant les dades veiem com el 68,8% de les empreses d’aquest subsector elaboren els 

documents externs en la seva totalitat o majoritàriament en català. En l’extrem opo-

sat, l’àmbit on el català està menys estès és el dels serveis empresarials i financers i 

el del comerç amb un 36,9% i un 41,0% respectivament. 

Taula 12: Presència del català en la documentació externa de les empreses segons el 
sector empresarial 

Serveis 
empresarials i 
finances

Resta de 
serveis

Comerç Hostaleria Reparacions i 
transports

Presència del català 72,6 87,6 76,2 94,8 79,6

  Tot en català (100%) 9,5 19,6 21,0 18,2 12,2

  Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 27,4 32,0 20,0 50,6 32,7

  La meitat en català (50%) 0,0 0,0 1,9 1,3 4,1

  Menor ús en català (del 1 al 49%) 35,7 36,1 33,3 24,7 30,6

No-presència del català 27,4 12,4 23,8 5,2 20,4

Base (n) 84 97 105 77 98

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007 . V de Cramer: 0,154
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Per demarcacions territorials es tornen a percebre diferències importants. De 

nou, tornen a ser les empreses gironines les que fan un major ús del català. Si se 

suma el nombre d’empreses que en la seva totalitat escriuen la documentació exter-

na en català i les que ho fan majoritàriament, el percentatge resultant és molt ele-

vat: arriba a assolir el 82,1%. Així, poques empreses gironines produeixen material 

per a l’exterior que no sigui en la seva totalitat o majoritàriament en català. Aquesta 

situació és ben diferent a la província de Barcelona, on la tendència s’inverteix; és a 

dir, només un 38,6% de les empreses elaboren la seva documentació externa total-

ment o majoritàriament en català. 

En aquest punt, però, el que prima és el menor ús del català o la seva no-pre-

sència, ja que sumades aquestes dues variables aglutinen el 59,6% de les empreses. 

La resta de demarcacions se situen en un terme mitjà. Mentre la província de Lleida 

s’apropa més a la de Girona (el 64,3% es fa tot o majoritàriament tot en català), la de 

Tarragona, tot i que la documentació externa es realitza majoritàriament en català, 

s’apropa més a la situació de Barcelona que a la de la resta. Les pautes observades 

tant a Barcelona com a Tarragona assenyalen una tendència vers una polarització 

marcada de l’ús de la llengua catalana i la castellana que no existeix ni a Girona ni a 

Lleida, on l’ús de la llengua catalana en la documentació externa és majoritari. 

Taula 13: Presència del català en la documentació externa de les empreses segons la 
demarcació

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 77,5 97,0 100,0 78,4

   Tot en català (100%) 11,9 35,8 14,3 21,6

  Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 26,7 46,3 50,0 35,1

  La meitat en català (50%) 1,8 0,0 0,0 2,7

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 37,1 14,9 35,7 18,9

No-presència del català 22,5 3,0 0,0 21,6

Base (n) 329 67 28 37

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,209

3.3. Comunicacions orals externes

Quan es fa referència a les comunicacions orals externes (atenció als clients, contacte 

amb aquests, etc.) l’ús del català és majoritari en un bon nombre d’empreses. En el 

gràfic 17 es pot observar que el percentatge d’empreses que empren el català en la 

totalitat o majoritàriament és del 43,2%, i el d’aquelles que ho fan en castellà és del 

24,1%. L’anglès i les altres llengües no tenen el mateix nivell d’ús, ja que la situació 

anteriorment esmentada només es dóna en un 0,2% dels casos en la primera llengua 

i en un 0,1% en les altres. Gràcies a aquest índex, també es pot percebre l’impacte que 

té en l’ús d’una llengua el fet que les empreses disposin de criteris clars d’atenció al 
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client, i apostin, per exemple, per la llengua catalana com a llengua prioritària d’ús. 

També cal destacar una situació interessant: un nombre d’empreses important (el 

29,1%) opta per una estratègia multilingüe amb presència del català. Aquesta darrera 

situació apareix quan no hi ha un criteri lingüístic clar i es troba molt marcada pel 

19,6% de les empreses que empren en un 50% de casos el català i en 50% una altra 

llengua.  

Gràfic 17: Percentatge d’empreses amb presència majoritària de diferents llengües en 
les comunicacions orals externes

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: activitat oral més habitual amb el client o 

clienta i contestador automàtic. X > 50%. Quan la presència d’una de les llengües és majoritària. És 

a dir, aquest índex té en compte la proporció d’empreses que tenen un ús del català, castellà, anglès 

o altres superior al 50%.N=1.711.

La tendència que s’evidencia en els subsectors mostra una pauta similar als 

altres índexs. L’ús de la llengua varia segons el subsector al qual es fa referència. 

L’hostaleria continua essent aquell en què hi ha un ús del català més elevat en les 

comunicacions orals externes, mentre que, de nou, els serveis empresarials i finan-

cers, el comerç i els transports són els que registren un menor ús. Aquest poc ús es 

pot observar sobretot en la no-presència de la llengua catalana: una de cada qua-

tre empreses del sector empresarial i financer i del de reparacions i transports no 

l’utilitzen (el 24,2% i el 24,7% respectivament). D’aquestes dades es pot extreure la 

hipòtesi que aquestes empreses no utilitzen el català en la mateixa mesura que 

la resta perquè acostumen a tenir més contacte amb empreses estrangeres i, per 

tant, utilitzen més l’anglès. Però una vegada analitzada tota la informació, s’observa 

que aquesta situació no és gaire habitual. Una altra hipòtesi, doncs, podria ser que 

aquestes empreses utilitzen més el castellà perquè tenen més clients i vendes dels 

seus productes i serveis a la resta d’Espanya. Com veurem més endavant en l’apartat 

5, en el qual es relaciona l’origen dels clients i l’ús de la llengua, aquesta tampoc n’és 

la causa. 
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Taula 14: Presència del català en les comunicacions orals externes de les empreses 
segons el sector empresarial

Serveis 
empresarials i 
finances

Resta de 
serveis

Comerç Hostaleria Reparacions i 
transports 

Presència del català 75,8 88,1 78,5 93,9 75,3

   Tot en... (100%) 13,0 24,4 17,2 20,9 15,3

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 25,5 32,1 25,8 45,2 24,7

   La meitat en... (50%) 1,9 3,0 3,2 4,3 3,5

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 35,4 28,6 32,3 23,5 31,8

No-presència del català 24,2 11,9 21,5 6,1 24,7

Base (n) 161 168 186 115 170

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,120

La situació es repeteix també quan s’observen les diferències entre demarca-

cions territorials. Girona torna a marcar la distinció respecte als altres territoris. Gai-

rebé la meitat de les empreses (el 45,5%) utilitzen en la seva totalitat el català com a 

eina de comunicació. És probable que les característiques sociodemogràfiques dels 

habitants puguin tenir alguna influència per decantar la balança cap una llengua o 

una altra. En el cas de Barcelona és obvi, però també cal tenir en compte no només 

la població a la qual es dirigeixen les empreses, sinó també quina és la llengua d’ús 

habitual de les persones que gestionen l’empresa i si existeix o no algun tipus de 

criteri lingüístic d’atenció. A Tarragona es podria donar una situació similar, però, en 

tot cas, aquesta darrera seria menys comprensible que en el cas de Barcelona. En la 

primera província, el català no s’utilitza gens en la comunicació oral: en el 20% dels 

casos; mentre que en la segona, aquesta situació representa el 22,2% dels casos, com 

s’observa en la taula 15.

Taula 15: Presència del català en la comunicació oral externa de les empreses segons 
la demarcació 

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 77,8 97,0 95,9 80,0

   Tot en català (100%) 12,8 45,5 18,4 21,3

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 27,0 36,4 40,8 33,3

   La meitat en català (50%) 2,6 3,0 6,1 5,3

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 35,4 12,1 30,6 20,0

No-presència del català 22,2 3,0 4,1 20,0

Base (n) 577 99 49 75

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,204
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3.4. Comunicacions escrites externes

En aquest punt s’analitza l’ús de la llengua catalana en les comunicacions escrites 

que elaboren les empreses per contactar amb institucions públiques, altres empre-

ses, proveïdors o clients en el territori català. Quan s’observa la proporció dels usos 

lingüístics en aquest àmbit es pot constatar que és on apareix un ús més elevat del 

català i alhora més baix del castellà en el conjunt d’indicadors. Mentre que en la dar-

rera llengua les comunicacions es porten a terme íntegrament o majoritàriament en 

el 21,7% de les empreses, en català ho fan el 72,3% (és a dir, el seu ús és majoritari). 

Un dels factors que poden ajudar a explicar l’elevat ús del català en aquest índex és 

la presència de les comunicacions amb institucions públiques que, en la gran majo-

ria de casos, acostumen a ser en català. El fet que els clients i clientes o els proveï-

dors es trobin en el territori català és rellevant, però, com veurem més endavant, no 

sol tenir un efecte molt gran en l’ús d’una o altra llengua. Com es veu en el gràfic 18, 

l’ús de l’anglès i d’altres llengües és molt residual. També l’opció de multilingüisme 

sense el català. Però cal destacar una situació de multilingüisme amb català que, tot 

i que no és gaire important, aglutina el 5,7% de les empreses. 

Gràfic 18: Percentatge d’empreses amb presència majoritària de diferents llengües 
en les comunicacions escrites externes

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: comunicació escrita amb institucions 

públiques i privades, amb altres empreses, amb clients i comunicacions escrites periòdiques i no 

periòdiques. X > 50%. Quan la presència d’una de les llengües és majoritària. És a dir, aquest índex 

té en compte la proporció d’empreses que tenen un ús del català, castellà, anglès o altres superior 

al 50%. N=1.211

Per subsectors, cal destacar la gran presència d’empreses que s’aglutinen en 

la categoria d’altres serveis –i que no tenen res a veure amb els altres subsectors, 

com les immobiliàries, els cinemes o les empreses relacionades amb la cultura– en 

relació amb la utilització total o majoritària del català (el 83,1%). A prop d’aquest ti-

pus d’empreses, se situen les relacionades amb l’hoteleria (el 70,9%) i el sector finan-

cer (el 70,3%). El conjunt d’empreses del sector de serveis que registren un menor ús 
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del català –tot i que no sigui gaire distant de la resta– són les relacionades amb les 

reparacions i el transport (64,5%) i amb el comerç (65,6%). En aquest sentit, es pot 

destacar que, si bé existeix una certa variabilitat entre els diferents subconjunts de 

negocis del sector, aquesta és feble i, per ben poc, no seria significativa. 

Taula 16: Presència del català en les comunicacions escrites externes de les empreses 
segons el sector empresarial

Serveis 
empresarials i 
finances

Resta de 
serveis 

Comerç Hostaleria Reparacions i 
transports

Presència del català 93,7 95,7 91,5 93,1 90,7

Tot en català (100%) 25,0 41,1 19,0 36,6 26,2

Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 45,3 42,0 46,6 34,3 38,3

La meitat en català (50%) 5,2 3,9 5,8 6,5 3,2

Menor ús en català (de l’1 al 49%) 18,2 8,7 20,1 15,7 23,0

No-presència del català 6,3 4,3 8,5 6,9 9,3

Base (n) 192 207 294 216 248

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

V de Cramer: 0,110

On sí que es registra una major variació és en el repartiment territorial. A la 

taula 17 es poden veure les diferències entre territoris, que no mostren gaires sor-

preses en relació amb la dinàmica general. Les empreses localitzades a Girona i a 

Lleida són les que registren un major ús de la llengua catalana en les comunicacions 

externes escrites a clients, institucions públiques o a d’altres empreses. En canvi, les 

situades a la província de Barcelona obtenen el menor ús, tot i que el 63,7% emprin el 

català en la totalitat o majoritàriament en tots els casos. S’ha identificat, també, que 

aproximadament una de cada tres (el 31,6%) utilitza la llengua catalana de forma 

minoritària o bé no ho fa. Una altra situació es produeix a la província de Tarragona, 

on un 17% utilitza la llengua catalana de forma minoritària o bé no ho fa.
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Taula 17: Presència del català en les comunicacions escrites externes de les empreses 
segons la demarcació

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 90,5 99,3 98,7 96,2

  Tot en català (100%) 21,2 51,4 51,9 39,0

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 42,5 40,5 36,7 38,1

  La meitat en català (50%) 4,7 4,1 7,6 5,7

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 22,1 3,4 2,5 13,3

No-presència de català 9,5 0,7 1,3 3,8

Base (n) 825 148 79 105

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,187

Com a darrer punt d’aquest subapartat, s’ha destacat que existeix una certa 

relació –tot i que feble– entre l’ús del català i la dimensió de l’empresa. Un aspecte 

interessant és el menor ús de la llengua catalana que s’identifica en les grans em-

preses (les més grans de 100 treballadors o treballadores). En el 41,7% d’aquestes, la 

llengua catalana s’empra molt poc o no hi és present. La resta d’empreses, petites 

i mitjanes, segueixen un patró similar, amb una presència més elevada del català, 

com s’observa a la taula 18.

Taula 18: Presència del català en les comunicacions escrites externes de les empreses 
segons el nombre de treballadors i treballadores

De 10 a 19 De 20 a 99 De 100 a 249

Presència del català 91,2 94,5 95,8

   Tot en català (100%) 29,1 28,2 33,3

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 40,7 43,6 16,7

   La meitat en català (50%) 3,9 6,1 8,3

   Menor ús en català (de l‘1 al 49%) 17,5 16,6 37,5

No-presència del català 8,8 5,5 4,2

Total 100,0 100,0 100,0

Base (n) 622 511 24

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,089

3.5. Comunicacions orals internes

L’ús del català acostuma a ser més elevat que el d’altres llengües en les comuni-

cacions orals que s’estableixen de portes endins a les empreses. En el gràfic 19 es 

pot observar que un 56,1% de les empreses empra majoritàriament el català, un 

27,1% majoritàriament el castellà i només un 0,2% altres llengües. Cal destacar que 
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les dades també constaten que, si bé el 42,9% de les reunions internes es fan en la 

seva totalitat en català, el 22% ho fan en castellà i, en escasses ocasions, en altres 

llengües. De forma inversa, el castellà és la llengua menys utilitzada en aquest tipus 

de comunicacions, ja que en el 60,5% de les empreses no s’utilitza en les reunions 

(vegeu la taula 79 de l’annex). També apareix un nombre significatiu d’empreses, el 

15,7%, que empra una estratègia multilingüe en la qual el català és present. 

Gràfic 19: Percentatge d’empreses amb presència majoritària de diferents llengües en 
les comunicacions orals internes

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: comunicació oral amb els treballadors 

o treballadores i en les darreres reunions. X > 50%. Quan la presència d’una de les llengües és 

majoritària. És a dir, aquest índex té en compte la proporció d’empreses que tenen un ús del català, 

castellà, anglès o altres superior al 50%. N=1.605

Aquests percentatges varien substancialment segons el subsector del qual es 

parla. A diferència dels altres índexs, en aquest els subsectors que empren més la 

llengua catalana són els que havien constatat un menor ús anteriorment: les em-

preses relacionades amb el sector empresarial i de finances (el 57,1%) i amb el del 

comerç (el 59,1%) són les que més l’empren en la seva totalitat o majoritàriament. 

En l’hoteleria aquest índex és el més baix (el 40,2%). Aquesta situació particular es 

podria donar per un factor clau: la configuració del personal d’aquestes empreses. 

És probable que, tant en les empreses de serveis empresarials i de finances com en 

les del comerç, el personal laboral sigui majoritàriament nascut a Catalunya i, per 

tant, la seva llengua vehicular acostumi a ser el català, mentre que en l’hostaleria la 

major presència de persones nouvingudes podria afectar el menor ús de la llengua.
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Taula 20: Presència del català en les comunicacions orals internes de les empreses 
segons el sector empresarial

Serveis 
mpresarials i 
financez

Resta de 
serveis  

Comerç Hostaleria  Reparacions i 
transports

Presència del català 81,9 86,2 79,0 63,3 76,7

   Tot en català (100%) 39,0 47,4 49,6 31,2 46,4

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 18,1 15,2 10,2 9,0 10,4

   La meitat en català (50%) 14,9 17,1 14,6 17,0 12,5

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 9,8 6,6 4,7 6,1 7,6

No-presència del català 18,1 13,8 21,0 36,7 23,2

Base (n) 315 363 343 311 289

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,115

Per territoris es mantenen les mateixes diferències i tendències vistes fins ara, 

amb una excepció: la província de Lleida supera la de Girona a parlar en la totalitat 

o majoritàriament en català en les reunions internes (85,9% respecte del 81,1%). En 

aquest sentit, sembla que les empreses de Lleida utilitzen més el català com a llengua 

de comunicació oral interna que la resta. La província de Barcelona continua sent el 

territori on s’utilitza menys el català. Només un 36,1% el parla plenament en les reu-

nions. És precisament en aquesta província on una de cada tres empreses (el 33,4%) 

en té un ús molt baix, o no és present com a llengua de comunicació oral de portes 

endins.

Taula 21: Presència del català en les comunicacions orals internes de les empreses 
segons la demarcació 

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 74,5 88,2 96,2 84,7

   Tot en català (100%) 36,1 72,2 73,1 51,9

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 13,0 8,9 12,8 14,5

   La meitat en català (50%) 17,5 5,9 6,4 11,5

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 7,9 1,2 3,8 6,9

No-presència del català 25,5 11,8 3,8 15,3

Base (n) 1.243 169 78 131

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,162

En la taula 22 es mostra que l’índex de comunicació oral interna és l’únic 

indicador en el qual es perceben alguns canvis si tenim en compte el nombre de 

treballadors de l’empresa. Les dades assenyalen que les empreses més grans són les 

que menys utilitzen la llengua catalana en les reunions. En aquestes empreses la 
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situació queda completament polaritzada entre el català i el castellà (o bé es tendeix 

a utilitzar-ne una o bé l’altra). En les petites i mitjanes empreses se sol emprar més 

el català, especialment en les darreres.

Taula 22: Presència del català en les comunicacions orals internes de les empreses 
segons el nombre de treballadors i treballadores

De 10 a 19 De 20 a 99 De 100 a 249

Presència del català 76,1 80,4 65,5

   Tot en català (100%) 43,0 43,1 37,5

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 12,2 13,8 0,0

   La meitat en català (50%) 13,5 17,2 21,9

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 7,4 6,4 6,3

No-presència del català 23,9 19,6 34,4

Total 100,0 100,0 100,0

Base (n) 869 720 32

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,070

3.6. Documentació i comunicacions escrites

En aquest subapartat de documentació i comunicacions escrites es recullen un 

conjunt de documents, com ara ordres del dia de reunions, formularis interns, 

processadors de textos o circulars, entre d’altres. Els usos lingüístics en aquest tipus 

d’escrits tornen a ser polaritzats. Així, o bé es redacten en català o bé en castellà. En 

aquest sentit, es pot observar que un nombre semblant d’empreses que utilitzen 

totalment o majoritàriament, el català, o bé el castellà (49,9% i 46,6%, respectivament). 

Tot i així, el català sembla que és lleugerament més emprat que el castellà. L’anglès, 

les altres llengües i les estratègies multilingües són menys presents i són pocs els 

casos en què són utilitzades. 
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Gràfic 20: Percentatge d’empreses amb presència majoritària de diferents llengües en 
la documentació i les comunicacions escrites

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: ordres del dia i actes de reunions, circulars i 

formularis interns i memòria anual. X > 50%. Quan la presència d’una de les llengües és majoritària. 

És a dir, aquest índex té en compte la proporció d’empreses que tenen un ús del català, castellà, 

anglès o altres superior al 50%. N=895

Són els subsectors del comerç i el de reparacions i transports els que registren 

un nivell més baix d’ús de la llengua catalana en les comunicacions escrites. Amb-

dós subsectors tenen un percentatge similar en el poc ús i absència de la llengua, 

respectivament el 55,9% i el 56,5%. Aquesta situació és diferent a la resta d’empreses, 

que solen utilitzar-la més.

Taula 23: Presència del català en la documentació i comunicacions escrites de les 
empreses segons el sector empresarial 

Serveis 
empresarials 
i finances

Resta de 
serveis 

Comerç Hostaleria Reparacions 
i transports

Presència del català 90,9 96,3 85,1 75,8 85,0

   Tot en català (100%) 11,6 14,2 10,8 11,2 9,5

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 39,7 55,8 32,9 32,9 32,0

   La meitat en català (50%) 1,7 1,1 0,5 2,5 2,0

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 38,0 25,3 41,0 29,2 41,5

No-presència del català 9,1 3,7 14,9 24,2 15,0

Base (n) 121 190 222 161 200

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,137

La distribució de l’ús de la llengua per territoris té una dinàmica diferenciada 
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de la resta d’índexs. L’ús del català en la seva totalitat és més feble que en la resta. 

Per exemple, a Girona només una de cada tres empreses (el 36,1%) empra la llengua 

en el 100% en les comunicacions escrites. A Barcelona aquesta mateixa situació ar-

riba a registrar només un 6,7% d’ús.

Taula 24: Presència del català en la documentació i comunicacions escrites 
de les empreses segons la demarcació 

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 83,3 97,2 100,0 92,8

   Tot en català (100%) 6,7 36,1 15,4 15,6

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 33,1 53,7 65,4 46,9

   La meitat en català (50%) 1,5 0,9 1,9 1,6

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 41,9 6,5 17,3 28,1

No-presència del català 16,7 2,8 0,0 7,8

Base (n) 670 108 52 64

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

V de Cramer: 0,242

3.7. Resum dels usos lingüístics

En aquesta darrera secció es presenta l’índex d’ús del català a les empreses (IUCE) del 

sector de serveis. En els apartats posteriors s’empra aquest índex per observar quin 

tipus de correlacions existeixen segons les característiques de les empreses. També 

es promou, més endavant, la realització d’un model i d’un arbre de segmentació. 

A continuació es presenta no només quin ha estat l’índex d’ús del català, sinó 

també el de les altres llengües.14

En general, sembla que el català és la llengua més utilitzada en les empreses 

del sector de serveis emplaçades a Catalunya. Gairebé la totalitat de les empreses (el 

99%) l’utilitza en algun del àmbits prèviament esmentats, i el 63,2% l’empra majo-

ritàriament. En aquest sentit, el català s’empra minoritàriament en el 33,8% de les 

empreses i el castellà en el 63,8%. L’anglès o altres llengües estrangeres –si n’hi ha– 

se solen utilitzar minoritàriament i només en les empreses que exporten a l’estran-

ger o en què la clientela és estrangera. Com s’observa a la taula 25, el 29,1% de les 

empreses catalanes del sector de serveis utilitzen minoritàriament l’anglès (entre 

les que n’hi trobem un nombre important del subsector de l’hostaleria).  

Tot i així, cal notar que aquest ús majoritari està condicionat territorialment 

per les empreses de serveis de Girona i Lleida, on l’ús de la llengua catalana és majo-

ritari. En canvi a les demarcacions de Tarragona i Barcelona es dóna, com s’ha pogut 

14  La configuració d’aquest índex compta amb les set variables més significatives del qüestionari. 
Per a més informació, vegeu l’apartat introductori d’aquest treball. 
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apreciar en apartats anteriors, una estratègia bilingüe o multilingüe que en alguns 

casos afavoreix el català i, en d’altres, el castellà. 

Taula 25: Índex de presència de les diferents llengües en els usos lingüístics
de les empreses

Català Castellà Anglès Altres

Presència del català 98,9 90,6 31,7 13,9

   Tot en català (100%) 0,1 0,1 0,0 0,3

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 59,1 27,6 1,8 0,3

   La meitat en català (50%) 1,9 1,4 0,1 0,2

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 37,8 61,5 29,8 13,1

No-presència de... 1,1 9,4 68,3 86,1

Base (n) 675 738 744 1.018

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

En termes generals, es pot destacar que usen majoritàriament el català un en 

el 59,2% de les empreses del sector de serveis, com es pot observar en el gràfic 21. 

L’ús majoritari d’altres llengües es dóna en pocs casos. L’ús majoritari del castellà 

apareix en el 27,7% de les empreses i el de l’anglès només en l’1,8%. Ara bé, cal as-

senyalar una presència significativa d’empreses que opten per una estratègia mul-

tilingüe en la qual el català és present (el 10,4%). També cal destacar que la llengua 

catalana no sol quedar exclosa d’experiències multilingües ja que, com es pot veure 

en aquest gràfic, un nombre residual d’empreses, el 0,3%, opta per una estratègia 

multilingüe en què no hi ha  presència del català.

Gràfic 21: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota. X > 50%. Quan la presència d’una de les llengües és majoritària. És a dir, aquest índex té en 

compte la proporció d’empreses que tenen un ús del català, castellà, anglès o altres superior al 50%. 

N=674
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4. Actituds lingüístiques

Abans d’entrar en la relació que s’estableix entre l’IUCE i altres variables, cal obser-

var quines són les actituds lingüístiques dels responsables de les empreses entrevis-

tades, que ofereixen una informació rellevant sobre quina és la política lingüística 

que s’implementa en el sector de serveis. És molt probable que la seva visió pugui 

ser determinant o tingui alguna influència en l’ús de les diferents llengües i, especi-

alment, de la llengua catalana. En aquest apartat s’explora quina ha estat l’evolució 

de l’ús del català a l’empresa, els avantatges, els inconvenients i la perspectiva de 

futur pel que fa a utilitzar-lo.

4.1. Evolució de l’ús del català

En el gràfic 22 es pot constatar quina és l’opinió dels responsables entrevistats sobre 

com ha evolucionat l’ús del català en els darrers tres o quatre anys a l’empresa. So-

bre les dades obtingudes, cal destacar que la majoria (el 52,7%) opina que el català 

s’ha mantingut durant aquest període. També es pot apreciar com el nombre dels 

que han constatat un augment de la utilització del català en els darrers anys –tot i 

la presència de persones nouvingudes– és relativament elevat. Si se sumen aquests 

darrers, aproximadament una de cada tres empreses (el 32,2%) ha experimentat un 

creixement lleuger o elevat. El nombre de persones que consideren que la utilització 

del català ha disminuït és baix (el 10,6%). En aquest sentit, sembla que tot i que el 

català no s’empra molt a les empreses del sector de serveis, en els darrers anys l’ús 

és manté o millora respecte al passat.



49Informe de resultats de les enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis - 2004-2007

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICADADES I ESTUDIS

Gràfic 22: Evolució de l’ús del català a l’empresa en els darrers 3 o 4 anys

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

4.2. Avantatges de l’ús del català a l’empresa

Perquè una llengua sigui emprada, sobretot en el sector empresarial, ha de mostrar 

avantatges. Aquest és un dels arguments que solen estar presents en els discursos 

empresarials i, especialment, en una visió utilitarista. Si l’aplicació de la llengua 

catalana reporta beneficis a l’empresa, tindrà més presència que si no els aporta. En 

aquesta línia, la majoria de persones entrevistades (el 52%) destaquen que promoure 

el català a l’empresa no aporta cap avantatge. Tot i així, hi ha un 41% d’empresaris i 

empresàries del sector de serveis que creu que l’ús del català té avantatges per a les 

empreses, com es mostra en el gràfic 23.

Gràfic 23: Té avantatges emprar el català a l’empresa?

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

En les enquestes es preguntava a les persones que havien respost positiva-

ment a aquesta pregunta quins són els dos principals avantatges que ofereix l’ús del 
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català. L’opció més escollida en primera instància és la millor atenció a la clientela. 

El 57,1% creu que usar el català és un dels requeriments o un dels aspectes positius 

de satisfacció per a la clientela. Com a segon ítem escollit en primera opció –a una 

distància important de l’anterior– trobem la conservació de la llengua catalana (el 

20,1%), seguit de la bona imatge de l’empresa (el 12,3%) i de la resta de categories de 

resposta, que tenen una presència més marginal.

Taula 26: Avantatges més importants de l’ús del català a l’empresa

1a opció 2a opció

Millor atenció a la clientela 57,1 12,3

Bona imatge de l’empresa 12,3 31,4

Més competitivitat 1,0 4,9

Conservació llengua catalana 20,1 16,7

Bona relació Administració pública 2,6 3,6

Altres avantatges 1,8 0,8

Facilita la comunicació 1,5 1,0

Adequació a la realitat del país 0,5 0,5

Ús llengua pròpia 1,0 1,0

No ho sap / no contesta 2,1 27,8

Base (n) 389 389

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquestes dades corresponen als i les representants que han destacat que el català presenta 

avantatges. 

Les respostes de la segona opció són més disperses. La bona imatge de l’em-

presa és l’ítem més valorat (el 31,4%), per davant de la conservació de la llengua 

catalana (el 16,7%) i l’atenció a la clientela (el 12,3%) –aquest darrer ja valorat en un 

elevat percentatge en la primera opció. En la segona opció també cal destacar l’ele-

vat nombre No ho sap/No contesta que hi ha (el 27,8%).

4.3. Inconvenients de l’ús del català a l’empresa

Tot i l’elevat nombre de persones que han respost que l’ús del català a les empreses 

no té avantatges, molt poques han destacat que suposi algun tipus d’inconvenient 

(només un 13,6%). Com es pot veure en el gràfic 24, la gran majoria (el 84,2%) asse-

gura que utilitzar-lo no té cap inconvenient (el 38,4% creuen que no té avantatges ni 

inconvenients). En conclusió, hi ha un bon nombre d’empreses del sector de serveis 

que desconeix si emprar el català els aporta avantatges. 
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Gràfic 24: Té inconvenients emprar el català a l’empresa?

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

De les empreses que han destacat inconvenients, el més freqüent és el de la 

dificultat de relació amb la clientela no catalana (el 57,3%);  tot seguit apareix, en 

menor mesura, les dificultat de relació amb altres seus no catalanes (el 18,2%). Final-

ment, cal destacar que és curiós trobar en molt poca mesura, com a inconvenient, 

l’argument econòmic; només el 10% ho atribueix al fet que això els suposaria un cost 

addicional i, en alguns casos, fins i tot la duplicació dels costos.

Taula 27: Inconvenients més importants de l’ús del català a l’empresa

1a opció

Dificultats de relació amb la clientela no catalana 57,3

Duplicació de costos econòmics 10,0

Dificultats de relació amb altres seus no catalanes 18,2

Altres inconvenients 8,1

No ho sap / no contesta 6,4

Base (n) 110

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: Aquestes dades corresponen als i les representants que han destacat que el català presenta 

inconvenients.

4.4. Perspectives de futur

Les intencions de les persones responsables de les empreses sobre l’augment de la 

utilització de la llengua pot ser un bon indicador per preveure quina serà la política 

lingüística de l’empresa en els propers anys. Només una de cada quatre empreses té 

previst augmentar l’ús del català (el 26,4%). Ans al contrari, la majoria d’empreses no 

té intenció de fer-ho (el 56,2%). Finalment, cal destacar que hi ha un nombre d’em-
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preses a tenir en compte (el 17,4%) que no ho sap o no contesta aquesta pregunta 

del qüestionari.

Gràfic 25: Intenció d’augmentar l’ús del català en un futur immediat

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Quan s’ha intentat observar per quines raons les empreses responen negativa-

ment a la intenció de promoure el català, no s’ha pogut treure cap tipus de conclusió, 

a causa de la multiplicitat de respostes. Les categories que s’han pogut identificar 

amb un percentatge més elevat de resposta han estat que la presència del català ja 

és important i que, per tant, no caldria ampliar-la (el 7,9%) i que suposaria un esforç 

gran d’aplicació (el 3,4%).
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5.  Usos lingüístics segons les característiques de 
les empreses

En aquest apartat s’analitza com les diferents característiques de les empreses del 

sector influeixen en l’ús de la llengua catalana expressat en l’IUCE. Així doncs, es 

podran observar algunes dades que ja s’han tractat de forma independent (o univa-

riable) i la incidència que tenen. 

5.1. Ús de les llengües segons l’adopció de criteris lingüístics

La primera característica que es tracta és si l’empresa té o no alguna mena de criteri 

lingüístic. Com s’observa en la taula 28, l’existència de criteris lingüístics respondria 

més a la necessitat d’emprar el català que d’altres llengües. Així doncs, per exemple, 

en les empreses on hi ha algun tipus de criteri, el català s’utilitza en la seva totalitat 

o majoritàriament en el 70,1% dels casos. Tot i així, cal remarcar que un 27,1% encara 

continuaria utilitzant-lo com a principal llengua de comunicació. La no-existència de 

directrius tendeix a polaritzar els usos lingüístics i repercuteix en el baix ús del cata-

là. Per exemple, en aquest darrer cas les empreses del sector de serveis que disposa-

rien d’un ús minoritari o de la no-presència del català són el 45,3%. Semblaria, doncs, 

positiu per a l’ús de la llengua l’establiment d’aquests tipus de criteris lingüístics. 

Taula 28: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses 
segons si hi ha o no criteri lingüístic

Hi ha criteri No hi ha criteri

Presència del català 99,8 98,0

   Tot en català (100%) 8,6 8,5

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 61,5 44,9

   La meitat en català (50%) 2,6 1,3

   Menor ús en català (de l’1 al 49%) 27,1 43,3

No-presència de català 0,2 2,0

Total 100,0 100,0

Base (n) 431 305

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007 V de Cramer: 0,201
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Una altra característica empresarial que té influència és si el català és un mèrit 

o un requisit a les empreses en què hi ha algun tipus de criteri lingüístic en la incor-

poració de personal. A les empreses amb existència de criteri i, dins d’aquestes les 

que estableixen el català com a requisit, l’índex d’ús de la llengua és molt més gran: 

si bé en una de cada cinc empreses (el 20%) l’ús del català és minoritari, s’empra 

majoritàriament o totalment en la gran majoria (el 78,7%). En canvi, a les empreses 

on no hi ha cap requisit però el català és un mèrit en la selecció del personal, l’ús del 

català és menys freqüent (el 58,6%. empren la llengua en la seva totalitat o majorità-

riament) i s’apropa a l’ús de les empreses que no disposen de criteris lingüístics.

Taula 29: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses segons 
si el català és requisit o mèrit en les dues darreres incorporacions de personal

Requisit Mèrit

Presència del català 100,0 99,4

   Tot en català (100%) 11,3 5,0

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 67,4 53,6

   La meitat en català (50%) 1,3 4,4

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 20,0 36,5

No-presència del català 0,0 0,6

Total 100,0 100,0

Base (n) 230 181

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

V de Cramer: 0,236

5.2. Ús de les llengües segons la demarcació territorial i la dimensió de l’empresa

A continuació es presenta una dada que ha anat sorgint al llarg d’aquest informe de 

forma disgregada en cada un dels índexs del tercer apartat: l’ús de la llengua cata-

lana segons el territori de referència. Les dades no mostren cap tipus de sorpresa en 

relació amb el que ja s’ha constatat prèviament. Les demarcacions de Girona i Lleida 

són els llocs on s’empra més el català a les empreses del sector de serveis, a Tarrago-

na l’ús és menor i Barcelona torna a registrar l’índex més baix. Cal remarcar que una 

de cada cinc empreses gironines (el 21,2%) treballen plenament en català, mentre 

que aquest percentatge és bastant menor en la resta de territoris, en els quals es 

registren percentatges similars (al voltant del 7%). Pel que fa a l’ús majoritari de la 

llengua, Lleida és la que té un percentatge més elevat (el 85,4%), i Girona la segueix 

(el 69,2%). Si se sumen aquestes dues darreres dades de Girona i Lleida, la primera 

registra el 90,4% i la segona el 92,7% d’ús total o majoritari de la llengua catalana. 

En relació amb l’ús minoritari, és la província de Barcelona la que registra un 

major percentatge (el 42,8%), seguida de Tarragona (el 22,9%). Les dades registrades a 
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Girona i Lleida són baixes en aquesta categoria, la qual cosa indica que molt poques 

empreses d’aquests territoris empren el català de forma minoritària. 

Taula 30: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses 
segons la demarcació 

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Presència del català 99,0 100,0 100,0 97,1

   Tot en català (100%) 6,3 21,2 7,3 7,1

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 48,0 69,2 85,4 64,3

   La meitat en català (50%) 1,9 2,9 0,0 2,9

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 42,8 6,7 7,3 22,9

No-presència del català 1,0 0,0 0,0 2,9

Base (n) 521 104 41 70

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,203

La presència del català no varia gaire en funció de la dimensió de l’empresa 

(nombre de treballadors i treballadores). L’única variació que es percep és que a les 

empreses amb més treballadors l’ús de la llengua catalana és menor. En aquest sen-

tit, només cal observar el percentatge de negocis que utilitzen en la seva totalitat 

la llengua catalana: l’índex sol ser més elevat en les empreses més petites (11,8%) i 

disminueix a mesura que augmenta el nombre de treballadors i treballadores. En les 

empreses mitjanes, d’entre 20 i 99 treballadors i treballadores, l’índex és d’un 5,9%, 

i entre les més grans no hi ha presència de negocis que emprin la llengua catalana 

en la totalitat. 

Taula 31: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses 
segons el nombre de treballadors i treballadores

De 10 a 19 De 20 a 99 De 100 a 249

Presència del català 98,8 99,5 94,7

   Tot en català (100%) 11,8 5,9 0,0

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 55,2 54,2 52,6

   La meitat en català (50%) 1,4 2,7 0,0

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 30,3 36,7 42,1

No-presència del català 1,2 0,5 5,3

Total 100,0 100,0 100,0

Base (n) 346 371 19

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007. V de Cramer: 0,110
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5.3. Ús de les llengües segons l’origen dels clients i clientes, proveïdors, vendes i 

capital15

En primer lloc es presenta l’ús del català segons el pes de clients i clientes residents 

a Catalunya. Com es pot observar en la taula 32, no és a les empreses que tenen 

la totalitat de la clientela en el territori català on hi ha un ús més estès de la llen-

gua, com semblaria lògic. Les evidències demostren que precisament les que tenen 

menys clients o clientes residents a Catalunya  tenen un ús del català més elevat. En 

aquest sentit, no sembla que la utilització de la llengua vingui marcada per l’origen 

geogràfic dels clients de les empreses. Hi hauria altres factors, com els que ja s’han 

tractat prèviament, que tindrien més incidència que aquest. 

Taula 32: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses 
segons si la clientela és a Catalunya

Tots els clients a 
Catalunya

Majoria a Catalunya Minoria a Catalunya

Presència del català 98,1 99,7 98,4

   Tot en català (100%) 6,4 7,8 11,9

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 61,1 51,7 56,5

   La meitat en català (50%) 1,9 2,3 1,6

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 28,7 37,9 28,5

No-presència del català 1,9 0,3 1,6

Total 100,0 100,0 100,0

Base (n) 157 348 193

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: El khi quadrat no és significatiu. V de Cramer: 0,100

Passa el mateix amb els proveïdors. El fet que els proveïdors siguin d’un terri-

tori o un altre no marca els usos lingüístics de les empreses del sector de serveis. És 

probable que la comunicació més directa amb aquests es pugui veure afectada i hi 

hagi algun tipus de variació lingüística, però aquest fet no implicaria uns efectes en 

la presència de la llengua catalana. Una dada curiosa d’aquest punt és que semblaria 

que les empreses que tenen menys proveïdors a Catalunya emprarien més el català 

que les que n’hi tenen més o les que els hi tenen tots. 

15  Les dades que apareixen a continuació i fins a finalitzar aquest apartat no són significatives, 
ja que en l’anàlisi estadística realitzada el khi quadrat (l’estadístic emprat per identificar si 
dues variables estan relacionades entre si) no ha estat significatiu. Tot i que s’ha observat 
aquesta situació, s’ha cregut convenient mantenir les variables  perquè és precisament aquesta 
informació (la no-significativitat) que les fa rellevants. És a dir, que l’ús del català no estigui 
relacionat amb el fet que la clientela de l’empresa sigui a Catalunya o en altres indrets d’Espanya 
i el món és prou interessant per no tractar-ho en aquest informe. A continuació es presenten, de 
forma detallada, aquests tipus de variables i l’ anàlisi que se’n fa.
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Taula 33: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses 
segons si els proveïdors es troben a Catalunya

Tots els proveïdors a 
Catalunya

Majoria a Catalunya Minoria a Catalunya

Presència del català 98,4 99,3 99,1

   Tot en català (100%) 7,4 9,5 8,5

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 50,8 55,6 62,3

   La meitat en català (50%) 1,6 2,3 3,8

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 38,7 32,0 24,5

No-presència del català 1,6 0,7 0,9

Total 100,0 100,0 100,0

Base (n) 256 306 106

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: El khi quadrat no és significatiu.  V de Cramer: 0,087

Més enllà dels clients i els proveïdors, les vendes mostren una relació similar. 

Independentment que no hi hagi relació entre les vendes i l’ús de la llengua catala-

na, les empreses que empren el català en la totalitat solen ser precisament les que 

tenen el menor nombre de vendes a Catalunya (el 14,4% dels casos). Aquest tipus 

d’empreses també són les que mostren un menor percentatge en l’ús minoritari de 

la llengua (un 28%), mentre que les que venen majoritàriament al territori català 

registren un percentatge del 36% en aquesta categoria. 

Sembla, doncs, que els tres indicadors observats (clientela, proveïdors i ven-

des) no tenen cap relació amb l’ús de la llengua i, per tant, aquest tipus d’informació 

s’ha de tenir en compte a l’hora d’establir actuacions de política lingüística per mi-

llorar l’ús del català en les empreses del sector de serveis. 

Taula 34: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses 
segons si les vendes es troben a Catalunya

Totes les vendes a 
Catalunya

Majoria a Catalunya Minoria a Catalunya

Presència del català 98,8 99,6 98,4

   Tot en català (100%) 6,4 7,5 14,4

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 56,1 53,5 55,2

   La meitat en català (50%) 2,5 2,6 0,8

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 33,7 36,0 28,0

No-presència del català 1,2 0,4 1,6

Total 100,0 100,0 100,0

Base (n) 157 348 193

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007
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Nota: El khi quadrat no és significatiu. V de Cramer: 0,087

A més de l’origen dels àmbits estudiats, un altre factor que podria influir en 

els usos lingüístics és l’origen del capital. Podria passar que les empreses que són 

de capital català tinguessin com a prioritat impulsar la llengua en la formació, en 

les circulars o en altres àmbits prèviament esmentats. Però la realitat torna a ser, 

en aquest cas, diferent a aquesta lògica. Les evidències assenyalen que no hi ha 

cap tipus de relació estadística entre el capital i la utilització de la llengua. Torna a 

succeir la mateixa dinàmica que s’ha observat en les correlacions precedents. Les 

empreses que empren més el català acostumen a ser les que tenen la minoria del 

capital de Catalunya. Per exemple, el 71,1% de les empreses que tenen poc capital 

català empra en la seva totalitat o majoritàriament la llengua catalana, mentre que 

aquesta situació es produeix en el 62,9% de les empreses amb totalitat de capital del 

territori català. 

Taula 35: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses segons 
si el capital de l’empresa és català

100% capital 
català

Majoria a Catalunya Minoria a Catalunya

Presència del català 98,9 100,0 100,0

   Tot en català (100%) 7,9 24,0 7,9

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 55,0 40,0 63,2

   La meitat en català (50%) 1,9 0,0 2,6

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 34,1 36,0 26,3

No-presència del català 1,1 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0

Base (n) 256 306 106

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: El khi quadrat no és significatiu. V de Cramer: 0,092

5.4. Ús de les llengües segons l’antiguitat de l’empresa

Finalment, la darrera relació que s’explota és la de l’ús de la llengua amb l’antiguitat 

de l’empresa. Com en el cas de les altres, tampoc no hi ha relació significativa, però 

s’ha considerat convenient introduir la taula 36 com a informació a tenir en compte. 

De les poques variacions que s’hi observen, la més destacable és que les empreses 

més novelles utilitzen menys el català que les més antigues. Tot i així, cal destacar 

que la relació no és significativa per afirmar aquesta tendència i per condicionar 

qualsevol tipus d’acció.
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Taula 36: Índex de presència del català en els usos lingüístics de les empreses 
segons l’antiguitat

Creada en els 
darrers 10 anys

Entre 10 i 25 
anys

Entre 26 i 50 
anys

Més de 50 
anys

Presència del català 100,0 98,6 100,0 97,6

   Tot en català (100%) 7,4 9,6 7,4 8,4

   Majoritàriament en català (del 51 al 99%) 51,5 52,1 61,1 57,8

   La meitat en català (50%) 3,7 2,3 0,6 1,2

   Menor ús en català  (de l’1 al 49%) 37,5 34,6 30,9 30,1

No-presència del català 0,0  1,4 0,0 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Base (n) 136 355 162 83

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

Nota: El khi quadrat no és significatiu. V de Cramer: 0,078
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6. Factors explicatius dels usos lingüístics 

A continuació es presenten alguns dels factors que afecten els usos lingüístics en 

format de regressió lineal. Sobre la variable dependent (l’IUCE) es van realitzar dife-

rents models. En aquest apartat es presenta el que té una millor valoració. A banda 

d’aquest model, també es presenta un arbre de segmentació en el qual es dibuixen 

diferents tipologies d’empreses segons els seus usos lingüístics. Ambdós mètodes 

aporten un tipus d’informació addicional que les anàlisis univariades i bivariades 

per si soles no donen.

6.1. Elements determinants de l’ús del català a les empreses

Els factors que més afecten la utilització del català a les empreses del sector de 

serveis es troben exposats en el gràfic 26. Organitzats per importància, hi ha, en 

primer lloc, l’existència d’algun tipus de criteri lingüístic en la selecció del personal 

i, en segon lloc, l’adopció de criteris lingüístics per a l’atenció oral al públic.16 Amb 

menys incidència, però important també, es troben la demarcació territorial, l’ús del 

català en el material dels cursos de formació i l’origen del capital de l’empresa. Al-

tres variables que s’haurien de tenir en compte en aquest model són el subsector de 

l’empresa, la manca de coneixement del català per part del personal o l’existència 

de cursos de formació de català a l’empresa.17

En aquest sentit, si una empresa és a Girona o a Lleida, té criteris lingüístics a 

l’hora de seleccionar el personal i adopta el català com a criteri d’atenció al públic. Per 

tant, disposa d’una bona probabilitat de tenir un ús elevat de la llengua catalana.

16  Tant una variable com l’altra apareixen amb signes negatius a causa de la codificació que es va 
establir en la matriu inicial quan es van recollir les dades. La codificació d’ambdues variables va 
ser la següent: 1= Existència de criteris lingüístics en la selecció de personal i Adopció de criteris 
per a l’atenció oral al públic; i 6= No-existència de criteris i No-adopció de criteris.

17  Ambdues situacions no són significatives per diversos motius. El principal, però, és que sobre el 
coneixement del català no hi ha dades objectives o de tests que permetin obtenir una informació 
fiable. L’única font de coneixement que es tenia era la informació declarada per les persones 
responsables de l’empresa. En el cas de la formació tampoc seria gaire fiable, ja que el nombre 
d’empreses en les quals es duu a terme formació de català és molt baix, la qual cosa afecta, 
d’aquesta manera, la significativitat de les dades.
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Gràfic 26: Determinants de l’ús del català a les empreses

Font: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 2004-2007

* p< .05;  ** p< .01;  *** p< .001n

6.2. Tipus d’empreses segons els comportaments lingüístics

Les variables que s’han mostrat prèviament estan organitzades pel pes que té cadas-

cuna en el model explicatiu que s’ha dibuixat. Per complementar l’anàlisi anterior 

s’ha recorregut a la tècnica C&RT, que facilita la comprensió d’una sèrie de passos 

lògics que permeten una certa predicció de les etapes que s’acostumen a seguir. En 

aquest sentit, es poden observar diferents models o tipus d’empreses que segueixen 

camins diferents en funció de l’ús del català, com es pot observar en l’arbre de seg-

mentació. 

Aquesta tècnica també facilita conèixer quina relació hi ha entre un grup de-

terminat de variables que tenen una incidència important en l’ús de la llengua cata-

lana. Així doncs, des d’una altra dimensió també es troben dibuixades les variables 

que influeixen en els usos lingüístics de les empreses. 

Si s’observen les dades que es representen en la gràfica de l’arbre de segmen-

tació, es poden observar diversos camins de major a menor ús del català, tots amb 

colors diferents segons el grau d’ús. El camí de color verd simbolitza les principals 

característiques de les  empreses que empren més la llengua catalana. En canvi, el 

camí groc simbolitza l’absència de la llengua catalana o una presència minoritària. 
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Finalment, s’identifiquen dues vies intermèdies expressades amb colors taronja i 

blau, respectivament.

En cada requadre del gràfic es presenta la mitjana de l’índex d’ús del català a 

les empreses (IUCE), el nombre d’empreses de cada grup i el percentatge que repre-

senta aquest nombre respecte del total de la mostra (744 empreses)18. Amb aquestes 

dades es pot fer un seguiment, a través de les diverses ramificacions, de les diferents 

pautes que segueixen la majoria de les empreses. D’aquestes se’n poden identificar 

quatre d’importants.

La primera segmentació que es pot observar és entre empreses que utilitzen 

el català de forma majoritària i les que l’utilitzen de forma minoritària. Les empreses 

en les quals no hi ha un criteri clar en l’atenció lingüística o, si hi és, ho fan per de-

fecte en castellà, són les que tenen un menor ús de la llengua (expressades en color 

groc). Les que disposen d’algun criteri lingüístic, si  és l’ús del català, es poden dividir 

en tres grups importants: a) les empreses que tenen més de la meitat del material 

de formació en català (seguint la via verda), b) les que en tenen entre el 40% i el 50% 

i, finalment c) les que tenen una presència minoritària de la llengua catalana en 

aquest material (menys del 40%).

 A partir d’aquí, cal diferenciar les tipologies d’empreses que en tenen un 

major ús de les que en tenen un ús menor ja que, en darrer terme, les variables 

que marquen la darrera etapa són diferents. Entre les que en tenen un major ús, la 

demarcació és la variable que finalment marca la diferencia: no són iguals les em-

preses que són a la província de Barcelona que les de la resta de territoris (Girona, 

Lleida i Tarragona). 

Finalment, el que influiria en l’ús del català en les empreses que segueixen la 

via blava és l’existència d’algun tipus de criteri lingüístic en la selecció del personal 

(coneixement del català com a requisit o com a mèrit). 

En definitiva, es poden identificar quatre vies d’ús del català a les empreses 

del sector de serveis. La primera, la verda, és la que segueixen les empreses que en 

fan més ús (el 8,9% de les empreses). Solen ser empreses que tenen el català com a 

criteri en l’atenció oral al client, amb una important presència del català en el mate-

rial de formació, i que són a les províncies de Girona, Lleida o Tarragona. La segona, 

la groga, correspon a empreses que empren menys la llengua (el 34%). Aquestes no 

disposen de criteris lingüístics en l’atenció oral o, si en disposen, solen escollir el 

castellà com a eina de comunicació. 

A més, hi ha dues vies intermèdies que són les expressades en color taronja i 

blau. La primera (que representa el 9,7% de les empreses), a banda d’emprar el català 

en l’atenció oral, sol tenir una presència mitjana de la llengua en el material de for-

mació i representa empreses que no són a la província de Barcelona. Finalment, la 

darrera (el 10,8%) segueix una pauta similar però amb poca presència del català en 

el material de formació i amb l’establiment d’algun criteri lingüístic de coneixement 

del català en la contractació del personal (mèrit o requisit).

18  El nombre total d’empreses que formen part d’aquest índex (744) no es correspon amb la 
totalitat de la mostra (1.804) a causa de l’elaboració de l’índex. 
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A continuació es presenten les principals característiques de les empreses 

classificades segons l’ús de la llengua catalana (entre parèntesis s’indica la mitjana 

d’ús expressada de 0 a 100):

1 - Atenció oral en català per defecte; elevada presència del català en el ma-

terial de formació; situades a les demarcacions de Girona, Lleida o Tarragona. 

(88,76)

2 - Atenció oral en català per defecte; presència mitjana del català en el ma-

terial de formació; situades a les demarcacions de Girona, Lleida o Tarragona. 

(81,92)

3 - Atenció oral en català per defecte; presència majoritària del català en el 

material de formació; situades a la província de Barcelona. (77,67).

4 - Atenció oral en català per defecte; presència mitjana del català en el mate-

rial de formació; situades a la província de Barcelona. (68,78)

5 - Atenció oral en català per defecte; baixa presència del català en el material 

de formació; existència d’algun criteri lingüístic del català en la incorporació 

del personal. (66,07)

6 - Atenció oral en català per defecte; baixa presència del català en el material 

de formació; no-existència d’algun criteri lingüístic del català en la incorpora-

ció del personal. (53,68)

7 - Empreses que no tenen cap criteri lingüístic d’atenció oral. (50,65)

8 - Empreses que tenen com a criteri lingüístic d’atenció oral el castellà. (26,46)
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Arbre de segmentació de l’índex d’ús del català a les empreses
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7. Conclusions

Els usos lingüístics de les empreses del sector de serveis situades a Catalunya tenen 

unes característiques peculiars que s’han descrit en aquest informe. A primer cop 

d’ull, tenint en compte les dinàmiques que es generen en el món empresarial, hom 

podria atribuir l’ús de la llengua catalana a una qüestió de beneficis empresarials o 

considerar-lo condicionat a l’atenció als clients o clientes. Les dades, però, indiquen 

que els usos lingüístics, especialment els del català, no van en aquesta direcció. 

Algunes dades que podrien assenyalar aquesta realitat són el nombre d’empresaris 

i empresàries del sector que desconeixen quines són les conseqüències que com-

porta l’ús del català a l’empresa. També s’observa que el nombre de persones en-

trevistades que destaquen que la utilització del català és un inconvenient, perquè 

augmenta els costos de producció, és molt baix. Finalment, el darrer punt important 

que contribueix a descartar la hipòtesi utilitarista de la llengua és que l’origen del 

client o la clienta, les vendes, els proveïdors i el capital no té cap tipus de relació amb 

els usos lingüístics de l’empresa. Podria ser que una empresa del sector de serveis 

establerta a Catalunya tingués la majoria dels clients i clientes a la resta d’Espanya 

però utilitzés en un grau similar la llengua catalana que altres empreses que tenen 

la totalitat de clients en el territori català. Passa el mateix  amb les vendes, els pro-

veïdors i el capital. 

Per tant, sembla que les dinàmiques clàssiques del mercat no marquen, de 

forma considerable, la política lingüística de les empreses analitzades. Més aviat els 

factors que hi influeixen decididament són més de cultura corporativa o d’empresa 

que de caire econòmic. Per exemple, un dels principals elements clau en l’ús de la 

llengua és l’existència de criteris lingüístics en l’atenció oral al client (emprant per 

defecte el català). Només l’existència d’aquest element marca grans diferències en-

tre empreses. A les empreses amb criteris lingüístics, l’ús de la llengua sol ser majo-

ritari (en un 72,9% de casos de mitjana). En canvi quan no hi ha criteris es manifesta 

una polarització entre l’ús del català i del castellà. Finalment, també s’ha identificat 

que en les empreses on hi ha aquest tipus de directrius, però a favor del castellà, l’ús 

del català és minoritari (amb un 26,46% de mitjana).

A banda d’aquest criteri, l’existència o no d’altres de semblants, com ara que 

el català sigui un requisit o un mèrit en la selecció de personal, o la presència de la 

llengua catalana en el material de formació, també tenen una incidència important 
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en els usos lingüístics. Sobre aquest darrer fet, cal destacar que la majoria de cursos 

de formació tècnica o professional que imparteixen les empreses –la gran majoria 

en fa– acostumen a seguir la mateixa llengua d’instrucció que apareix en el material. 

És en aquest sentit, doncs, que l’edició d’aquest material en català podria afavorir 

l’ús de la llengua en els cursos. 

En aquesta publicació s’ha dut a terme una anàlisi acurada dels usos lingüís-

tics en diferents aspectes com la retolació, la imatge o la documentació externa, 

entre d’altres. Una de les principals conclusions a què s’arriba és que les empreses 

de serveis catalanes solen emprar una estratègia d’usos lingüístics que prioritza un 

ús majoritari d’una llengua, o bé el català o bé el castellà, i es fa un ús minoritari 

d’altres llengües. Mentre que aquesta estratègia –anomenada monolingüe o de llengua 

majoritària– és clara en diferents àmbits com la difusió de la imatge empresarial (pu-

blicitat o marxandatge per exemple) o la documentació d’ús extern (factures, rebuts 

o correus electrònic per exemple), en altres casos també s’observa una estratègia 

que trenca la polarització lingüística i apareixen empreses que opten per una es-

tratègia multilingüe, sense predomini majoritari d’una llengua, en gran part pel marc 

d’internacionalització en què es troben algunes empreses catalanes del sector de 

serveis. Per exemple, les comunicacions escrites externes (comunicacions escrites a 

altres empreses, clients o clientes i proveïdors) estan marcades per una elevada pre-

sència d’empreses que utilitzen majoritàriament el català, però també per un nom-

bre important d’empreses que opta per comunicar-se amb diferents llengües, com 

ara català, castellà, anglès i alemany, sense fer un ús majoritari de cap d’aquestes. 

A més a més d’aquests elements relacionats amb les dinàmiques empresari-

als, n’hi ha un altre, de cultural, que hi té un paper important. Aquest és el del terri-

tori. S’ha demostrat al llarg d’aquest estudi que els usos lingüístics estan fortament 

condicionats per l’àmbit territorial de referència. Així com a les empreses localit-

zades a Girona i Lleida l’ús de la llengua catalana és elevat, a les altres províncies 

–Tarragona i especialment Barcelona– l’ús és més baix i, en alguns casos concrets, 

escàs. 

Com es pot veure en la taula 50 de l’annex, el 6% d’empreses restants no re-

presentades en aquest gràfic són empreses que han adquirit una estratègia bilingüe 

o multilingüe en la seva imatge, i per tant no destaquen per usar majoritàriament 

cap llengua, perquè les que usen estan en proporcions similars i no n’hi ha cap de 

majoritària. És important destacar, doncs, que la gran majoria d’empreses de serveis 

a Catalunya, pel que fa a la imatge, prenen una estratègia gairebé monolingüe en 

català o bé en castellà.

Tot i que l’adequació lingüística dels treballadors i treballadores expressada 

per l’empresariat sol ser bona o bastant bona, es perceben algunes deficiències en el 

coneixement del català en el sector, a causa, molt probablement, de la presència de 

persones nouvingudes entre els treballadors i treballadores. En relació amb aquesta 

qüestió, poques empreses del sector fan cursos de formació de català per al perso-

nal, o bé per desconeixement de la possibilitat de realitzar-los, o bé perquè creuen 

que no són necessaris.

Finalment, cal destacar que també s’observen algunes diferències en els usos 

lingüístics entre els subsectors analitzats (serveis empresarials i de finances, res-
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ta de serveis, hostaleria, comerç i reparacions i transports). Els usos són desiguals 

segons l’àmbit de referència (retolació, imatge o comunicacions escrites externes, 

entre d’altres). Els subsectors en què es produeix un menor ús de la llengua són els 

serveis empresarials i financers i el comerç.

En definitiva, aquest treball aporta una sèrie de dades rellevants pel que fa 

als usos de les diferents llengües en les empreses del sector de serveis i destaca una 

tendència majoritària d’usos monolingües de català o de castellà i una tendència 

emergent d’usos multilingües que també inclouen el català.
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Annex estadístic19

Taula 37: Antiguitat de l’empresa. Dades declarades

Creada en els darrers 10 anys 20,4

Entre els 10 i els 25 anys d’antiguitat 46,1

Entre els 25 i 50 anys d’antiguitat 21,3

Més de 50 anys d’antiguitat 12,2

Base (n) 1.804

Taula 38: Altres establiments o seus a Catalunya. Dades declarades

Un altre establiment 41,7

Entre dos i cinc establiments més 52,6

Més de cinc establiments més 5,6

Base (n) 496

Taula 39: Altres establiments o seus a la resta d’Espanya. Dades declarades

Un altre establiment 50,4

Entre dos i cinc establiments més 46,4

Més de cinc establiments més 3,2

Base (n) 278

19  Font de les taules de l’annex estadístic: Enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis 
2004-2007.
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Taula 40: Percentatge d’empreses que han realitzat algun tipus d’innovació en la 
política de comunicació en el darrer any. Dades declarades

Sí 32,9

No 66,0

NS/NC 1,1

Base (n) 1.804

Taula 41: Percentatge d’empreses segons la seva facturació anual en el darrer any. 
Dades declarades

Menys d’1,5 M 27,5

D’1,5 a 3 M 15,7

De 3 a 5 M 8,4

De 5 a 10 M 8,6

De 10 a 25 M 5,9

Més de 25 M 5,2

NS/NC 28,6

Base (n) 1.804

Taula 42: Percentatge aproximat de personal amb manca de coneixements de català 
adequats per al seu lloc de treball. Dades declarades

Tot en... (100%) 58,7

Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 26,7

La meitat en... (50%) 8,6

Menor ús en... (de l’1 al 49%) 3,1

No-presència de.. 2,8

Base (n) 1.724
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Taula 43: Variabilitat en l’ús de la llengua segons la llengua de l’interlocutor o la 
interlocutora. Dades declarades

Es canvia a la llengua de l’interlocutor 90,8

Es continua en la llengua inicial 3,3

No s’ha adoptat cap criteri lingüístic 4,3

NS/NC 1,6

Base (n) 1.362

Taula 44: Percentatge de formació tècnica o professional realitzada en el darrer any. 
Dades declarades

Sí 71,2

No 24,4

NS/NC 1,4

Base (n) 1.804

Taula 45: Índex de presència de diferents llengües en la retolació

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 91,7 63,0 14,2 31,1

   Tot en... (100%) 25,5 3,8 0,0 0,2

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 31,3 13,9 0,9 1,8

   La meitat en... (50%) 8,6 6,2 2,1 10,1

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 26,4 39,1 11,2 19,0

No-presència de.. 8,3 37,0 85,8 68,9

Base (n) 664 662 663 662

Nota. Índex  construït a partir de les variables següents: retolació principal, retolació d’horaris i 

retolació interior.
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Taula 46: Presència de les diferents llengües en el rètol principal. 
Dades declarades i observades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... Declaració 46,5 29,8 9,6 23,9

Observació 54,5 27,4 9,7 12,4

   Tot en... (100%) Declaració 39,3 23,3 6,7 21,8

Observació 38,8 22,2 7,5 9,8

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) Declaració 0,7 0,5 0,1 0,2

Observació 0,5 0,3 0,0 0,0

   La meitat en... (50%) Declaració 5,7 4,8 1,9 1,3

Observació 5,3 4,3 1,5 2,0

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) Declaració 0,8 1,2 0,8 0,6

Observació 0,9 0,7 0,7 0,6

No-presència Declaració 53,5 70,2 90,4 76,1

Observació 54,5 72,6 90,3 87,6

Base (n) Declaració 1.694 1.694 1.694 1.691

Observació 1.434 1.434 1.434 1.434

Taula 47: Presència de les diferents llengües en el rètol d’horaris. 
Dades declarades i observades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... Declaració 76,0 35,7  4,4  5,4

Observació 75,9 37,1 4,4 1,7

Tot en... (100%) Declaració 59,5 19,5 0,2 3,6

Observació 59,7 20,8 0,3 0,0

Majoritàriament en... (del 51 al 99%) Declaració 1,4 0,2 0,0 0,0

Observació 0,8 1,3 0,0 0,0

La meitat en... (50%) Declaració 12,2 11,9 1,1 0,4

Observació 12,0 11,7 1,4 0,2

Menor ús en... (de l’1 al 49%) Declaració 2,9 4,1 3,1 1,4

Observació 3,3 3,3 2,7 1,6

No-presència Declaració 24,0 64,3 95,6 94,6

Observació 24,1 62,9 95,6 98,3

Base (n) Declaració 838 838 838 836

Observació 631 631 631 631
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Taula 48: Presència de les diferents llengües en els rètols interiors. Dades declarades 
i observades

 Català Castellà Anglès Altres

Presència de...
Declaració 76,2 50,7 5,8 6,5

Observació 72,1 54,3 9,6 4,2

Tot en... (100%)
Declaració 44,1 18,7 0,5 3,6

Observació 36,4 19,5 0,7 0,3

Majoritàriament en... (del 51 al 99%)
Declaració 8,0 3,6 0,1 0,2

Observació 10,7 8,6 0,5 0,5

La meitat en... (50%)
Declaració 17,2 17,0 0,7 0,6

Observació 11,9 11,6 1,7 0,3

Menor ús en... (de l’1 al 49%)
Declaració 7,0 11,4 4,5 2,2

Observació 13,1 14,7 6,7 3,1

No-presència
Declaració 23,8 49,3 94,2 93,5

Observació 27,9 45,7 90,4 95,8

Base (n)
Declaració 838 838 838 838

Observació 858 858 858 959

Taula 49: Presència de les diferents llengües en el paper de carta o equivalent. Dades
declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 52,8 43,1 10,6 18,7

   Tot en... (100%) 35,4 24,9 4,4 14,3

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 3,2 3,3 0,3 0,4

   La meitat en... (50%) 9,4 9,5 2,8 2,4

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 4,8 5,3 3,0 1,6

No-presència de... 47,2 56,9 89,4 81,3

Base (n) 1.708 1.708 1.708 1.708
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Taula 50: Índex de presència de les diferents llengües en la imatge

Català Castellà Anglès Altres

Presència de… 74,5 82,8 30,4 20,5

   Tot en... (100%) 16,4 13,8 0,3 0,1

    Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 24,8 26,8 1,9 9,8

   La meitat en... (50%) 3,3 4,9 0,7 0,2

   Menor ús en... (de l‘1 al 49%) 29,9 36,7 27,5 10,3

No-presència de… 25,5 17,8 69,6 79,5

Base (n) 689 690 691 864

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: cartes, publicitat, marxandatge i pàgina 

web.

Taula 51: Presència de les diferents llengües en la pàgina web inicial. Dades declarades 
i observades

Català Castellà Anglès

Presència de... Declaració 44,8 67,3 14,9

Observació 44,8 67,1 50,6

Tot en... (100%) Declaració 25,9 41,5 2,9

Observació 16,0 27,4 8,2

Majoritàriament en... (del 51 al 99%) Declaració 1,5 0,9 0,4

Observació 7,8 9,7 9,1

La meitat en... (50%) Declaració 7,9 12,3 3,2

Observació 6,6 10,1 8,4

Menor ús en... (de l’1 al 49%) Declaració 9,6 12,7 8,2

Observació 14,4 19,8 24,9

No-presència de... Declaració 55,2 32,7 85,1

Observació 55,3 32,9 49,4

Base (n) Declaració 1.145 1.145 1.120

Observació 514 514 514
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Taula 52: Presència de les diferents llengües en el fullet publicitari o tríptic. 
Dades documentals 

Català Castellà Altres

Presència de... 52,7 58,2 60,0

Tot en... (100%) 17,5 15,9 10,6

Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 16,3 17,1 12,1

La meitat en... (50%) 2,3 3,1 3,0

Menor ús en... (de l’1 al 49%) 16,7 22,1 34,3

No-presència de... 47,3 41,8 40,0

Base (n) 1.185 1.117 1.148

Taula 53: Índex de presència de les diferents llengües en la documentació externa de 
les empreses

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 81,8 82,9 31,7 100,0

   Tot en... (100%) 16,3 8,7 0,0 0,0

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 31,7 33,2 2,4 0,0

   La meitat en... (50%) 1,5 2,0 0,0 0,0

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 32,3 39,0 29,3 100,0

No-presència de.. 18,2 17,1 68,3 0,0

Base (n) 461 461 457 457

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: paper de carta, segells, difusió, factures 

o rebuts i correus electrònics. La variable formularis electrònics no s’ha tingut en compte pel baix 

nombre de casos recollits.

Taula 54: Presència de les diferents llengües en la documentació d’ús extern. 
Dades documentals

Català Castellà Altres

Presència de... 61,1 62,9 5,4

Tot en... (100%) 20,7 13,7 12,5

 Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 19,1 10,2 10,4

La meitat en... (50%) 6,3 6,0 2,8

Menor ús en... (de l’1 al 49%) 15,0 23,0 29,7

No-presència de... 38,9 47,1 44,6

Base (n) 1.185 1.117 1.148
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Taula 55: Presència de les diferents llengües en les factures, rebuts o tiquets de caixa. 
Dades documentals

Català Castellà Altres

Presència de... 48,5 69,9 36,5

Tot en... (100%) 18,7 34,4 1,3

Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 13,1 19,0 4,1

La meitat en... (50%) 3,5 4,2 2,9

Menor ús en... (de l’1 al 49%) 13,1 12,2 28,2

No-presència de... 51,5 30,1 63,5

Base (n) 1.185 1.117 1.148

Taula 56: Presència de les diferents llengües en els formularis electrònics. 
Dades documentals

Català Castellà Altres

Presència de... 69,2 50,0 25,0

Tot en... (100%) 40,4 21,2 0,0

Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 15,4 9,6 1,9

La meitat en... (50%) 7,7 7,7 0,0

Menor ús en... (de l’1 al 49%) 5,8 11,5 23,1

No-presència de... 30,8 50,0 75,0

Base (n) 888 888 888

Taula 57: Presència de les diferents llengües en el formulari intern més habitual. 
Dades documentals

Català Castellà Altres

Presència de... 53,0 63,2 26,9

   Tot en... (100%) 25,9 37,8 0,6

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 15,6 12,2 1,7

   La meitat en... (50%) 3,4 3,2 0,8

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 8,1 10,0 23,9

No-presència de... 47,0 36,8 73,1

Base (n) 1.185 1.117 1.148
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Taula 58: Presència d’empreses segons els usos lingüístics en el paper de carta. Dades
declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 62,2 52,9 8,2 6,9

   Tot en... (100%) 40,6 29,5 1,1 3,1

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 3,2 2,6 0,1 0,2

   La meitat en... (50%) 13,9 14,8 3,2 1,8

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 4,4 5,9 3,6 1,8

No-presència de... 37,8 47,1 91,8 93,1

Base (n) 1.570 1.570 1.570 1.570

Taula 59: Presència d’empreses segons els usos lingüístics en els segells propis o 
estàndards. Dades declarades 

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 54,8 42,9 3,7 10,8

   Tot en... (100%) 44,9 33,2 1,7 9,0

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 1,6 0,9 0,0 0,0

   La meitat en... (50%) 7,1 6,7 1,2 1,2

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 1,2 2,0 0,7 0,6

No-presència de... 45,2 57,1 96,3 89,2

Base (n) 1.612 1.612 1.612 1.612

Taula 60: Presència d’empreses segons els usos lingüístics en els documents de 
difusió externa més habituals. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 65,5 66,9 14,1 5,9

   Tot en... (100%) 31,3 28,3 0,8 0,1

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 7,5 8,1 1,0 0,4

   La meitat en... (50%) 13,7 15,5 2,1 0,6

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 13,0 15,0 10,1 4,8

No-presència de... 34,5 33,1 85,9 94,1

Base (n) 1.352 1.352 1.352 1.346
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Taula 61: Presència d’empreses segons els usos lingüístics en les factures, els rebuts 
o els tiquets de caixa. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 52,2 67,3 6,6 2,5

   Tot en... (100%) 31,4 42,7 0,7 0,3

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 4,2 5,5 0,5 0,0

   La meitat en... (50%) 10,7 12,6 2,1 0,3

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 5,9 6,5 3,2 1,8

No-presència de... 47,8 32,7 93,4 97,5

Base (n) 1.743 1.743 1.743 1.738

Taula 62: Presència d’empreses segons usos lingüístics en els correus electrònics 
procedents de l’empresa. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 61,9 62,6 14,1 5,7

   Tot en... (100%) 32,0 28,2 2,1 1,7

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 4,0 6,4 0,5 0,4

   La meitat en... (50%) 15,5 18,6 5,3 0,9

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 10,4 9,5 6,1 2,7

No-presència de... 38,1 37,4 85,9 94,3

Base (n) 1.126 1.126 1.126 1.109

Taula 63: Presència d’empreses segons els usos lingüístics en els formularis 
electrònics de l’empresa. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 54,6 71,4 21,7 81,8

   Tot en... (100%) 25,0 35,0 2,6 0,4

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 2,2 2,4 0,1 0,4

   La meitat en... (50%) 13,3 17,9 4,6 1,5

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 14,0 16,1 14,3 32,3

No-presència de... 45,4 28,6 78,3 18,2

Base (n) 720 720 720 461
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Taula 64: Llengua en què s’inicia l’atenció personalitzada telefònica oral. 
Dades declarades

Ítems

No pertinent – sense atenció telef. 1,7

Català 65,1

Castellà 22,8

Anglès 0,4

Francès 0,1

Alemany 0,1

Altres 1,2

NS/NC 8,6

Base (n) 1.804

Taula 65: Llengua en què s’inicia la presentació del contestador automàtic. 
Dades declarades

Ítems

No pertinent – sense contestador 48,9

Català 23,3

Castellà 21,8

Anglès 0,2

Altres 0,1

NS/NC 5,8

Base (n) 1.804

Taula 66: Índex de presència de les diferents llengües en les comunicacions orals 
externes de les empreses

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 91,7 85,0 29,1 16,7

   Tot en... (100%) 13,4 4,4 0,0 0,0

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 29,7 19,7 1,4 0,7

   La meitat en... (50%) 19,6 20,4 0,4 0,4

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 29,0 40,5 27,3 15,7

No-presència de... 8,3 15,0 70,9 83,3

Base (n) 1.727 1.727 278 281

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: activitat oral més habitual amb el client o 

clienta i contestador automàtic.
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Taula 67: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en el contestador 
automàtic. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 54,7 68,6 18,3 3,9

   Tot en... (100%) 30,2 34,8 0,2 0,0

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 1,1 0,2 0,5 0,0

   La meitat en... (50%) 15,1 23,6 9,4 1,4

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 8,2 10,1 8,2 2,5

No-presència de... 45,3 31,4 81,7 96,1

Base (n) 437 437 437 436

Taula 68: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en l’activitat oral més 
habitual amb els clients i les clientes. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 91,7 85,0 20,4 11,1

   Tot en... (100%) 13,4 4,4 0,2 0,3

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 29,7 19,7 2,4 0,9

   La meitat en... (50%) 19,6 20,4 1,6 0,5

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 29,0 40,5 16,2 9,4

No-presència de... 8,3 15,0 79,6 88,9

Base (n) 1.727 1.727 1.727 1.721

Taula 69: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en l’atenció personalit-
zada en els nous entorns comunicatius. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 82,9 76,3 16,3 16,3

   Tot en... (100%) 22,0 12,4 1,0 0,4

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 21,1 14,8 1,5 0,5

   La meitat en... (50%) 19,1 20,7 2,0 2,0

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 20,8 28,5 11,8 11,8

No-presència de... 17,1 23,7 83,7 83,7

Base (n) 1.116 1.116 1.116 1.116
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Taula 70: Índex de presència de les diferents llengües en les comunicacions escrites 
externes de les empreses

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 92,7 70,6 9,0 4,2

   Tot en... (100%) 28,8 6,4 0,0 0,0

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 41,5 16,4 0,0 0,0

   La meitat en... (50%) 4,9 5,3 0,0 0,0

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 17,5 42,5 9,0 4,2

No-presència de... 7,3 29,4 91,0 95,8

Base (n) 1.157 1.157 434 432

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: comunicació escrita amb institucions 

públiques i privades, amb altres empreses, amb clients i comunicacions escrites periòdiques i no 

periòdiques.

Taula 71: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en les comunicacions 
escrites a institucions públiques, privades i empreses adreçades al territori català. 
Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 85,5 29,1 0,3 0,2

   Tot en... (100%) 70,8 14,4 0,0 0,1

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 4,7 3,0 0,0 0,0

   La meitat en... (50%) 6,9 6,9 0,1 0,1

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 3,1 4,8 0,2 0,0

No-presència de... 14,5 70,9 99,7 99,8

Base (n) 1.602 1.602 1.602 1.598

Taula 72: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en les comunicacions 
escrites a altres empreses clientes en el territori català. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 80,7 55,7 2,7 1,4

   Tot en... (100%) 44,1 17,8 0,1 0,1

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 11,4 9,7 0,1 0,1

   La meitat en... (50%) 15,1 15,8 0,7 0,1

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 10,1 12,4 1,9 1,1

No-presència de... 19,3 44,3 97,3 98,6

Base (n) 1.505 1.505 1.505 1.505
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Taula 73: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en les comunicacions 
escrites a persones clientes de l’empresa en el territori català. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 82,3 82,3 2,5 1,6

   Tot en... (100%) 44,8 16,3 0,1 0,1

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 12,3 8,0 0,2 0,2

   La meitat en... (50%) 16,7 17,2 0,4 0,1

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 8,6 13,5 1,8 1,3

No-presència de... 17,7 17,7 97,5 98,4

Base (n) 1.410 1.410 1.410 1.409

Taula 74: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en les comunicacions 
escrites als proveïdors i les proveïdores en el territori català. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 76,3 64,0 3,7 2,5

   Tot en... (100%) 34,4 21,0 0,7 0,4

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 13,5 10,0 0,5 0,3

   La meitat en... (50%) 17,3 17,7 0,5 0,3

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 11,1 15,3 1,9 1,5

No-presència de... 23,7 36,0 96,3 97,5

Base (n) 1.662 1.662 1.662 1.661

Taula 75: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en les comunicacions 
escrites periòdiques i no periòdiques adreçades a l’àmbit lingüístic català. Dades
declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 67,1 51,7 6,8 2,1

   Tot en... (100%) 47,3 28,1 0,9 0,2

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 4,4 2,8 0,4 0,5

   La meitat en... (50%) 10,7 13,4 2,5 0,2

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 4,7 7,4 3,0 1,2

No-presència de... 32,9 48,3 93,2 97,9

Base (n) 569 569 569 563



82Informe de resultats de les enquestes d’usos lingüístics a les empreses de serveis - 2004-2007

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICADADES I ESTUDIS

Taula 76: Opcions en la tria de l’idioma a la pàgina web. Dades declarades

Pàgina inicial en català i ofereix altres versions 21,0

Pàgina inicial i ofereix el català 10,3

Permet triar l’idioma en la primera pantalla  28,7

Permet triar l’idioma en ubicacions posteriors 5,8

No, el web no permet la tria d’idioma 27,7

NS/NC 6,5

Base (n) 690

Taula 77: Llengües que permet triar la pàgina web. Dades declarades

Només català 5,7

Només castellà 18,4

Només una altra llengua 2,0

En català i castellà 13,6

En català i anglès 1,0

En castellà i anglès 10,9

En català, castellà i anglès 18,8

En altres combinacions de llengües 20,9

NS/NC 8,7

Base (n) 690

Taula 78: Grau de presència de les diferents versions lingüístiques. 
Dades declarades

No pertinent: no té versions lingüístiques 21.8

Iguals en contingut 58.4

La versió en català és reduïda 2.0

La versió en castellà és reduïda 0.9

Les versions en altres llengües són reduïdes 1,4

NS/NC 0,4

Base (n) 1002
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Taula 79: Índex de presència de les diferents llengües en les comunicacions orals 
internes de les empreses

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 77,8 39,5 1,2 1,2

   Tot en... (100%) 42,9 22,0 0,6 0,4

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 12,6 3,7 0,1 0,2

   La meitat en... (50%) 15,3 5,4 0,2 0,2

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 6,9 8,4 0,2 0,4

No-presència de... 22,2 60,5 98,8 98,8

Base (n) 1.621 461 457 457

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: comunicació oral amb els treballadors o   les 

treballadores i en les darreres reunions.

Taula 80: Percentatge d’empreses segons usos lingüístics en les circulars, directrius o 
notes escrites. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 65,4 61,5 1,7 1,1

   Tot en... (100%) 37,5 32,9 0,4 0,5

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 8,3 6,8 0,3 0,0

   La meitat en... (50%) 12,3 12,6 0,4 0,2

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 7,3 9,2 0,7 0,5

No-presència de... 34,6 38,5 98,3 98,9

Base (n) 1.521 1.521 1.521 1.519

Taula 81: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en els ordres del dia o 
les actes de reunió. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 62,1 95,9 1,6 0,5

   Tot en... (100%) 43,1 36,2 0,5 0,3

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 5,4 3,7 0,3 0,0

   La meitat en... (50%) 9,8 10,1 0,4 0,1

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 3,7 5,9 0,4 0,1

No-presència de... 37,9 44,1 98,4 99,5

Base (n) 1.340 1.340 1.318 1.340
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Taula 82: Índex de presència de les diferents llengües en la documentació i les 
comunicacions escrites de les empreses

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 86,6 88,3 10,3 4,2

   Tot en... (100%) 11,4 9,9 0,0 0,0

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 38,5 36,6 0,4 0,3

   La meitat en... (50%) 1,5 2,0 0,0 0,0

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 35,2 39,7 9,8 3,8

No-presència de... 13,4 11,7 89,7 95,8

Base (n) 894 895 896 890

Nota. Índex construït a partir de les variables següents: ordres del dia i actes de reunions, circulars i 

formularis interns i memòria anual.

Taula 83: Percentatge d’empreses segons usos lingüístics en els formularis i impresos 
interns. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 44,9 68,3 0,6 46,3

   Tot en... (100%) 31,7 54,6 0,0 25,5

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 3,8 2,5 0,1 2,2

   La meitat en... (50%) 6,9 7,1 0,2 13,0

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 2,5 4,1 0,3 5,6

No-presència de... 55,1 31,7 99,4 53,7

Base (n) 1.700 1.700 1.700 1.699

Taula 84: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en les dues darreres 
reunions internes. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 72,2 46,3 1,0 1,9

   Tot en... (100%) 51,9 25,5 0,4 1,2

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 5,5 2,2 0,0 0,1

   La meitat en... (50%) 12,7 13,0 0,5 0,3

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 2,2 5,6 0,1 0,2

No-presència de... 27,8 53,7 99,0 98,1

Base (n) 1.667 1.667 1.667 1.667
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Taula 85: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en la darrera reunió amb 
persones a càrrec de la persona entrevistada. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 72,1 49,9 0,9 1,5

   Tot en... (100%) 48,8 26,1 0,2 1,0

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 6,5 3,0 0,1 0,1

   La meitat en... (50%) 13,7 14,0 0,4 0,1

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 3,2 6,7 0,2 0,3

No-presència de... 27,9 50,1 99,1 98,5

Base (n) 1.680 1.680 1.680 1.679

Taula 86: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en el projecte o la 
memòria anual. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 40,2 64,4 62,6 0,6

   Tot en... (100%) 34,5 57,5 0,9 0,2

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 0,8 0,5 0,0 0,0

   La meitat en... (50%) 3,9 4,8 0,8 0,2

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 0,9 1,5 0,9 0,2

No-presència de... 59,8 35,6 97,4 99,4

Base (n) 1.274 1.274 1.274 1.269

Taula 87: Percentatge d’empreses segons els usos lingüístics en el tractament de 
textos o l’aplicació informàtica. Dades declarades

Català Castellà Anglès Altres

Presència de... 37,7 79,5 6,2 1,3

   Tot en... (100%) 18,1 57,1 1,7 0,5

   Majoritàriament en... (del 51 al 99%) 4,0 4,7 0,5 0,0

   La meitat en... (50%) 10,4 12,3 1,9 0,4

   Menor ús en... (de l’1 al 49%) 5,3 5,5 2,1 0,5

No-presència de... 62,3 20,5 93,8 98,7

Base (n) 1.688 1.688 1.688 1.685
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Taula 88: Regressió lineal dels determinants de l’ús del català a les empreses

Ús del català a les empreses Coeficient Error típic Exp (B)

Sector de l’empresa     1,144 1,928   0,056

Demarcació territorial     6,787* 3,016   0,208

Existència de criteri de valoració -19,060*** 4,651  -0,359

Personal amb manca de coneixement de català     0,004 0,013   0,046

Personal en formació de català promoguda per l’empresa    -0,004 0,011  -0,054

Origen del capital de l’empresa    -0,230*     0,116  -0,175

Adopció de criteris per a l’atenció oral al públic    -9,216*** 2,065  -0,386

Ús del català en el material dels cursos de formació     0,131* 0,055   0,202

Constant  112,781*** 14,789

R2= 0,430

D.F.= 8

N= 736

* p< .05;  ** p< .01;  *** p< .001
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