
3. UTILITZACIÓ I FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA

2. NOVES TECNOLOGIES

Persona de contacte:

Càrrec:

Activitat:

Sector:

Composició capital social:  % nacional /  % estranger

Data de constitució de l’empresa:

Empresa:

NIF:

Adreça:

Població: CP:

Tel: Fax:

Correu electrònic:

Web:

La vostra empresa incorpora la llengua catalana en:

Programes informàtics

Pàgina web i intranets/extranets

Entorn operatiu

Sistema de correu electrònic

Es fan actuacions encaminades a la generalització de l’ús del català en l’activitat empresarial?

Accions formatives en català Indiqueu  %  d’accions en català sobre el total

Aprenentatge de la llengua catalana

És l’ús i el coneixement del català un dels criteris que s’apliquen en els processos de selecció de personal de l’empresa?

Es demana l’acreditació d’algun nivell determinat de coneixement de la llengua? Oral Escrit

En adquirir equips o programes tècnics, tant informàtics com de qualsevol altre àmbit:

Es demana el seu subministrament en català

És condició per adquirir-lo

És un element important, però no imprescindible per adquirir-lo

Quines llengües s’utilitzen en la comunicació oral interna de l’empresa?

català  % castellà % anglès % altres % quines:

Quines llengües s’utilitzen en l’atenció al públic?

català  % castellà % anglès % altres % quines:

I en els documents de comunicació interna?

català  % castellà % anglès % altres % quines:

I en la comunicació externa (catàlegs, prospectes, instruccions, documentació contractual, pressupostos i factures, etc.)?

català  % castellà % anglès % altres % quines:

Indiqueu en quins suports es fa servir la llengua catalana.

cartes revistes fullets catàlegs manuals retolació i senyalització altres

Quines llengües s’utilitzen en l’etiquetatge i embalatge de productes?

català  % castellà % anglès % altres % quines:
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DADES DE L’EMPRESA

1. USOS LINGÜÍSTICS EN L’EMPRESA
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Important: Envieu aquests fulls de participació abans del divendres, 28 d'abril de 2017. Els podeu remetre per correu electrònic a l’adreça 
mpombo@pimec.org, o per correu postal al carrer Viladomat, 174, 08015 Barcelona, Sra. Maribel Pombo. Adjunteu tot el material i 
documentació complementària que considereu oportú (DVD, catàlegs, mostres, etc.)

F U L L  D E  PA R T I C I PA C I Ó
Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya



Comentaris i descripció de les accions fetes per l’empresa en matèria de posicionament sobre l’ús i la qualitat de la llengua catalana en el seu entorn 

d’activitat, que es vulguin desenvolupar en aquest full.

Si us manca espai, podeu emplenar tants fulls com calgui.
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COMENTARI DE LES ACCIONS MÉS DESTACABLES DE 2016
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MATERIAL D’IMATGE QUE S’ADJUNTA

• Catàlegs • Presentacions Vídeo / Fotos • Mostres  • Altres:

4. DIFUSIÓ DE LA LLENGUA, PRESÈNCIA DEL CATALÀ SEGONS ÀMBITS GEOGRÀFICS

La llengua catalana conviu amb altres llengües
en accions de comunicació internacional? En quins suports?  En quines accions?

Àmbit català Revistes Comercials

Àmbit espanyol Manuals Institucionals

Àmbit europeu Catàlegs Publicitàries

Resta del món Altres Altres

Important: Envieu aquests fulls de participació abans del divendres, 28 d'abril de 2017. Els podeu remetre per correu electrònic a l’adreça 
mpombo@pimec.org, o per correu postal al carrer Viladomat, 174, 08015 Barcelona, Sra. Maribel Pombo. Adjunteu tot el material i 
documentació complementària que considereu oportú (DVD, catàlegs, mostres, etc.)

F U L L  D E  PA R T I C I PA C I Ó
Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya
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