
 
 

 
 
 
 

PROTOCOL GENERAL D’ACTUACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS 
CATALANS, L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA I LA 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
 

 
 

 

REUNITS 

 
D’una part, l’Institut d’Estudis Catalans, amb NIF G-08674327, amb seu a 
Barcelona, carrer del Carme, núm. 47, i en el seu nom i representació el 
president, Sr. Joandomènec Ros i Aragonès, en virtut de l’article 20 dels Estatuts 
de l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
D'una altra part, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb CIF S-4600019-F, 
amb seu a València, avinguda de la Constitució, núm. 284, i en el seu nom i 
representació el president, Sr. Ramon Ferrer Navarro, en virtut de l’article 37.a 
del Decret 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual aprova 
el Reglament de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
 
I de l’altra, la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q-0718001-A, amb seu a 
Palma, carretera de Valldemossa, km 7.5, i en el seu nom i representació el 
rector, Sr. Llorenç Huguet Rotger, en virtut de l’article 38.1.b del Decret 64/2010, 
de 14 de maig, del Consell de Govern, d’aprovació dels Estatuts de la Universitat 
de les Illes Balears. 
  
 

DECLAREN  

 
 
1. Que és voluntat de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i la Universitat de les Illes Balears cooperar per a l’establiment d’un 
model normatiu comú que siga unitari i, a la vegada, respectuós amb la variació 
geogràfica de la llengua, i que responga gradualment a les noves necessitats de 
la nostra comunitat lingüística. 
 
2. Que els òrgans competents de cada institució han d’establir els instruments 
necessaris per a fer possible l’objectiu comú determinat en el punt anterior. 



 
I perquè així conste i als efectes oportuns, queda formalitzat aquest protocol 
general d’actuació, que les tres parts signen com a prova de conformitat, en 
exemplar triplicat, a Barcelona, València i Palma, i que entrarà en vigor a partir 
de la data de la darrera firma electrònica.  
 
 
 
 
 
 
 

Joandomènec Ros i 
Aragonès 

Ramon Ferrer Navarro Llorenç Huguet Rotger 

President de l’Institut 
d’Estudis Catalans 

President de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua 

Rector de la 
Universitat de les Illes 

Balears 
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