
(Signar)

La llengua de signes catalana és la llengua  
pròpia de les persones sordes i sordcegues 
signants de Catalunya

Llengua de Signes
Catalana

LSC



LSC Llengua de signes 
catalana

Marc legal
El reconeixement oficial de la LSC   
ha estat una fita després d’una llarga 
trajectòria, que s’inicia l’any 1994,  
quan el Parlament de Catalunya aprova 
una proposició no de llei sobre la 
promoció i difusió del coneixement 
de la LSC.

Estatut d’autonomia de Catalunya
L’article 50.6 de l’Estatut d’autonomia  
de Catalunya reconeix explícitament  
la llengua de signes catalana i insta  
els poders públics a protegir-la  
i a garantir-ne l’ús.

Llei 17/2010, de 3 de juny,  
de la llengua de signes catalana
La Llei regula els aspectes principals  
per al desenvolupament de la LSC,  
com a sistema lingüístic propi de les 
persones sordes i sordcegues signants  
de Catalunya.

Llei 27/2007, del 23 d’octubre,  
per la qual es reconeixen  
les llengües de signes espanyoles
La Llei estatal reconeix a l’article 1  
la llengua de signes catalana com  
a llengua pròpia de les persones sordes, 
amb discapacitat auditiva i sordcegues  
de Catalunya.

(Bon dia)

La llengua de signes catalana, coneguda habitualment per la sigla LSC, és emprada per unes 

25.000 persones, entre persones signants i també les persones oients que s’hi relacionen : 

familiars, amistats, ensenyants, intèrprets.

La LSC, com les altres llengües de signes, acompleix totes les funcions comunicatives,  

amb estructures lingüístiques específiques, que es produeix en modalitat gestual i visual.  

Com tota llengua viva, té unes característiques pròpies i evoluciona constantment.  

Interactua amb altres llengües, en rep influències i incorpora nous conceptes culturals  

i científics per adequar-se a la societat del coneixement. El desconeixement ha fet que, fins  

fa poc, es pensés que les llengües de signes eren meres gesticulacions, una mena de mímica.

La LSC és capaç d’expressar la infinitat de pensaments que la ment humana pugui 

imaginar. Amb la LSC podem expressar els nostres sentiments, explicar un conte, ensenyar 

ciència o fer poesia. L’aprenentatge i l’ús de la llengua de signes contribueixen a la plena 

integració social de les persones sordes signants. També és un enriquiment lingüístic i cultural 

per a tothom, que eixampla el patrimoni i les capacitats comunicatives de tota la ciutadania, 

sorda signant, sorda oralista i també oïdora. 

Organismes i entitats
Direcció General de Política Lingüística del Departament  
de Cultura 
Coordina i planifica l’acció interdepartamental de la Generalitat  
en matèria de política lingüística i té, entre altres, la funció  
de difondre i fomentar la llengua de signes catalana, de manera  
que es garanteixi la participació social (Decret 59/2012, de  
29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març,  
de reestructuració del Departament de Cultura). 

www.gencat.cat/llengua

Consell Social de la Llengua de Signes Catalana
Òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política 
lingüística del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació  
amb la LSC (Decret 142/2012, de 30 d’octubre, del Consell Social  
de la LSC). 

www.gencat.cat/llengua/lsc

Institut d’Estudis Catalans 
Exerceix l’autoritat acadèmica i normativa de la LSC (Llei 17/2010,  
de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, art. 10). 

blogs.iec.cat/lsc

Federació de Persones Sordes de Catalunya – FESOCA

www.fesoca.org/cat

Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i Guies-Intèrpret  
de Catalunya – ACILS 

www.acils.org

Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya – APANSCE 

www.apansce.org

Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa – APSOCECAT 

www.apsocecat.org

Asociación de Sordociegos de España – Catalunya

www.asocide.org/delegaciones-territoriales/asocide-catalunya
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Més de 25.000 persones  
a Catalunya empren la llengua  

de signes catalana.

LSC Llengua de signes catalana

Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
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(Si us plau) (Treballar)

(Estimar) (Adéu)

(Gràcies)

(Aprendre)


