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PRELIMINARS 
 
 
Les inquietuds i l’interès de fer un estudi d’aquestes característiques i sobre 

aquesta temàtica van nàixer per l’any 1997, quan estàvem acabant els cursos 

de doctorat i ens vam plantejar de fer un treball de recerca. En aquell moment, 

jo treballava a l’Ajuntament de Sagunt i el meu company, Enric Izquierdo, 

treballava a la Universitat de València. Arran de les nostres experiències 

professionals (Administració local i Administració universitària) ens va cridar 

l’atenció de fer un estudi sobre les actuacions i experiències dels serveis 

lingüístics del País Valencià en el procés de normalització lingüística. 

 

De primer, vam dur a terme una recopilació de la bibliografia que hi havia sobre 

la matèria, però vam comprovar que hi havia poca cosa publicada, sobretot en 

referència al País Valencià. A tot estirar, hi havia algun article en revistes, o 

alguna ressenya genèrica pel que fa a les actuacions de l’Administració 

autonòmica sobre l’àmbit local. 

 

Així, en aquest treball vam fer una anàlisi quantitativa i qualitativa dels serveis 

lingüístics de l’Administració local, dels universitaris i dels sindicats de 

treballadors (UGT, CCOO i CGT). Així mateix, vam recollir i classificar quines 

eren les actuacions de política i planificació lingüístiques de l’Administració 

autonòmica que, evidentment, influïen en gran manera en el procés de 

normalització lingüística en altres àmbits. 

 

Per tal de poder recollir la informació més bàsica, vam necessitar un parell 

d’anys aproximadament. Amb molta paciència i dedicació, ens vam ocupar de 

recollir les experiències i les actuacions per la normalització lingüística que 

s’havien realitzat des dels serveis lingüístics de l'àmbit autonòmic, municipal, 

universitari i sindical, amb la intenció de realitzar un estudi descriptiu dels 

serveis lingüístics d'àmbit valencià.  

 

L’objectiu fonamental era conèixer i contrastar la situació real en què es 

trobaven: objectius que perseguien (generals i específics), actuacions 

concretes (reglaments d'ús, plans d'actuació, memòries, etc.), àmbits d'actuació 
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(en el si de la institució, en els diferents sectors socials de la població, en 

relació amb altres institucions), estructura (adscripció, responsabilitat política i 

de gestió, personal), recursos (humans, tècnics, econòmics) i necessitats. 

 

També vam recollir i analitzar les experiències i actuacions dutes a terme per 

altres administracions de l'Estat espanyol en matèria lingüística, sobretot les del 

domini lingüístic català. 

 

El meu company se centrava més aviat en la política i planificació lingüístiques 

de l’Administració universitària i l’autonòmica i jo em dedicava, sobretot, als 

serveis lingüístics de l’Administració local, investigació que considerem com a 

punt de partida del treball que teniu a les mans. 

 

Aquesta tesi doctoral és fruit d’un estudi bastant més exhaustiu i que conté tots 

els problemes a què s’enfronta l’Administració local a l’hora de promoure l’ús de 

la llengua pròpia, així com totes les actuacions que porta a terme per tal 

d’avançar en el procés de normalització lingüística. A més, s’hi inclouen altres 

actuacions de política i planificació lingüística que repercuteixen en el canvi 

lingüístic al terme municipal. 

 

A més a més, el fet de treballar en dos municipis totalment diferents (Sagunt, el 

Camp de Morvedre i, actualment, Silla, l’Horta Sud), m’ha permès de conèixer 

dues situacions sociolingüístiques també diferents.  

 

D’altra banda, no ens sembla sobrer recordar que d’acord amb la legislació 

lingüística, el valencià, el nostre català, com a llengua pròpia i oficial del País 

Valencià, ho és també de la Generalitat i de la seua administració pública, de 

l’Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques que en 

depenen. S’entén, doncs, el dret dels ciutadans a fer-ne ús, a adreçar-se a 

l’administració en català i la correspondència de l’administració de comunicar-

se i relacionar-se en aquesta llengua. Per tant, les administracions no poden 

al·legar-ne ignorància, tenen el deure de conèixer la llengua i usar-la en 

qualsevol circumstància. A més, com a llengua històrica i pròpia, el català ha de 



 15

rebre un tractament especial i prioritari que possibilite i fomente la seua 

recuperació i normalitat. 

 

En aquest context, l’Administració local, el municipi, és l’entorn més pròxim i 

immediat als ciutadans i, per tant, té una importància clau i estratègica en el 

procés de normalització lingüística. Per això, per aquesta proximitat i relació 

amb la població en general, l’ajuntament, en l’àmbit municipal, ocupa una 

posició privilegiada per tal de desplegar mesures i actuacions de política 

lingüística: té dades de primera mà sobre la situació sociolingüística que es 

pretén canviar i sobre les perspectives de futur, coneix més a prop les 

necessitats i les mancances lingüístiques, pot preveure les dificultats i els 

entrebancs que poden sorgir, pot establir les prioritats per àmbits o sectors de 

l’organització administrativa o de la població i, en definitiva, pot actuar de 

manera més directa i efectiva per tal de recuperar, canviar o mantenir un cert 

estatus i dignitat en l’ús públic i social de la nostra llengua. 

 

Actualment comptem amb una informació molt dispersa i fragmentada, que 

sovint dóna una imatge incompleta i esbiaixada sobre la important tasca que es 

fa des dels ajuntaments, les entitats cíviques i culturals o l’ensenyament, els 

tres agents fonamentals en el procés de normalització lingüística en l’àmbit 

municipal. La creació de serveis lingüístics, l’aprovació de reglaments d’usos 

lingüístics, la normalització en la toponímia i la retolació, la convocatòria de 

premis literaris, les jornades i les festes per la llengua, l’extensió de 

l’ensenyament en català, etc. són actuacions positives i fonamentals per a 

avançar i capgirar la situació actual de subordinació de la nostra llengua. Un 

treball, però, que també es troba farcit d’obstacles, problemes i dificultats, de 

contradiccions i paradoxes: toponímia i retolació bilingüe, sentències en contra 

del requisit lingüístic, informes en contra de l’augment de les línies en català, 

etc. 

 

Amb aquesta investigació pretenem facilitar una informació completa i 

ordenada que servisca de referència i eina de consulta, i contribuïsca a una 

decidida i ferma política lingüística –i a la corresponent planificació lingüística– 

en l’Administració local, orientada a impulsar els canvis necessaris, les 
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actuacions i mesures de recuperació i normalització del català en tots els 

àmbits d’ús: l’administració, l’escola, els mitjans de comunicació, la cultura, les 

festes, l’esport, el comerç, l’empresa..., tot tenint en compte la importància dels 

ajuntaments i de la societat civil en aquest procés de canvi lingüístic. 

 

Amb tot, vull expressar el meu agraïment a totes aquelles persones que han fet 

possible aquest treball de recerca. En primer lloc, sobretot, a molts dels tècnics 

lingüístics municipals per la gran quantitat de documentació que m’han facilitat, 

essencial per a poder enllestir el treball que teniu a les mans, per haver-me 

facilitat les seues experiències, les inquietuds, els problemes i els entrebancs 

de la seua feina diària; pels seus consells fruits de l’experiència, i, sobretot, per 

la força que transmet aquest grup de tècnics lingüístics, obstinats a aconseguir 

el seu objectiu principal: la normalització lingüística en l’àmbit municipal. 

Especialment, vull mostrar la meua gratitud a Enric Izquierdo, assessor 

lingüístic de la Universitat de València, pels consells i les remarques tan 

encertades que m’ha fet des de la primera línia fins a la darrera. 

 

A més a més, també vull agrair la gran tasca i l’esforç de duen a terme els 

diferents moviments cívics per la llengua per tal d’aconseguir que el català siga 

realment la llengua del poble en tots els àmbits. Particularment, a molts 

membres de la Federació d’Escola Valenciana –d’entre els quals cal esmentar 

Vicent Moreno (Guaix) i Diego Gómez– pel coratge i la constància que m’han 

comunicat en aquests darrers mesos amb els projectes «Ajuntaments pel 

Compromís» i «Voluntariat lingüístic». De la mateixa manera, he de donar les 

gràcies a la Federació d’Escola Valenciana, la Mesa per l’Ensenyament en 

Valencià, Acció Cultural del País Valencià, la Intersindical Valenciana (STEPV) 

per les seues denúncies i informes en defensa de la llengua catalana davant la 

nul·la o contradictòria política lingüística de l’Administració autonòmica, perquè 

les seues actuacions han servit de pauta a molts ajuntaments que han 

aconseguit canviar la inèrcia que caracteritza l’administració i han pres part 

activa en aquest procés de normalització lingüística.  

 

Així mateix, desitge agrair l’inestimable ajut que m’han ofert diversos 

professionals de tots els Països Catalans com ara Joan Melià, Josep L. Pitarch, 
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Lluís Polanco, Rafael Ninyoles, Emili Casanova i diversos tècnics de l’Institut de 

Sociolingüística i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

per la seua amabilitat, diligència i eficàcia que m’han mostrat quan els he 

demanat assessorament o informació. 

 

Finalment, vull mostrar la meua gratitud a Antoni Ferrando, director d’aquesta 

tesi, per la confiança que ha dipositat en mi al llarg d’aquests anys, per la seua 

dedicació, reflexions i bons consells, i pel seu interès perquè aquest treball 

tinguera la qualitat que requeria.  

 

 

1. OBJECTIUS 

 
L’objectiu fonamental d’aquesta recerca és estudiar i analitzar els processos de 

normalització lingüística en l’àmbit municipal a través de les dades sobre les 

mesures i accions de política lingüística dels ajuntaments i les mancomunitats 

de municipis, mitjançant la informació sobre les actuacions planificades i 

coordinades des dels serveis lingüístics, les activitats de les organitzacions 

cíviques i culturals per la llengua, les dades sobre l’ensenyament i sobre la 

situació sociolingüística i, en general, de totes aquelles entitats i organitzacions 

que treballen en l’àmbit municipal per fer possible la normalització lingüística. 

 

És a dir, amb aquest treball pretenem recollir les diferents actuacions per la 

normalització lingüística que es duen a terme des de l’administració municipal 

valenciana, tot mirant de contextualitzar-les i interrelacionar-les. Ara bé, aquest 

objectiu tan ambiciós se subdivideix en altres objectius més específics, com 

ara: 

 

– investigar quins ajuntaments tenen un servei lingüístic municipal i quines 

són les seues característiques i funcions; quins ajuntaments han aprovat 

un reglament de normalització lingüística; quins ajuntaments exigeixen 

un determinat requisit lingüístic per tal d’accedir a la funció pública i 

quins han estat els entrebancs; quins ajuntaments han encetat el procés 
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de normalització de la denominació del topònim del poble i dels carrers; 

quins ajuntaments convoquen premis literaris en català... 

– analitzar la influència dels moviments cívics en la política lingüística 

municipal;  

– estudiar el paper dels ajuntaments en l’ensenyament de la llengua entre 

la població;  

– analitzar les incidències municipals en el camp de la projecció cultural de 

la llengua. 

 
Al capdavall, ens plantegem recollir i classificar aquestes dades i fer-ne una 

anàlisi descriptiva i comparativa sobre els diferents àmbits, aspectes i 

experiències que influeixen en aquests processos, per tal de disposar d’una 

visió de conjunt, una perspectiva general que ens permeta reflexionar sobre la 

feina feta, la situació actual i les perspectives de futur de la llengua catalana en 

l’àmbit municipal valencià. 

 

A partir d’aquests objectius, de l’experiència diària i de les primeres consultes 

bibliogràfiques, podem formular tres hipòtesis bàsiques de treball:  

 

– els municipis on s’han aconseguit millors resultats han estat aquells en 

què existeix un servei lingüístic a l’ajuntament 

– els agents principals dels processos de normalització lingüística són: 

l’administració (els ajuntaments), les organitzacions cíviques i 

l’ensenyament 

– els processos de normalització lingüística depenen del poder polític i de 

les actituds de la societat davant la llengua: sense voluntat de la societat 

que pretenem canviar no pot haver-hi normalització; sense una política 

lingüística municipal no és possible la normalització lingüística; sense 

una política lingüística autonòmica no és possible la normalització 

lingüística en els municipis; sense una política lingüística coordinada 

entre els diferents governs dels Països Catalans no pot haver-hi 

normalització plena i satisfactòria.  
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Malgrat la darrera premissa sobre la coordinació entre els diferents governs 

dels Països Catalans –que considerem fonamental per tal d’aconseguir la plena 

normalització lingüística–, nosaltres en aquest treball ens cenyirem, tal com 

hem esmentat, a les actuacions realitzades al País Valencià. No obstant això, 

sempre tindrem ben present els processos i les experiències recollides a la 

resta de territoris de parla catalana i, fins i tot, de l’Estat espanyol i d’altres 

estats plurilingües, per tal d’estudiar-los a mena de contrast i, si escau, aplicar-

los a l’àmbit municipal valencià. 

 

 

2. L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

Al País Valencià no existeix cap treball de recerca que intente explicar o 

recollir, amb una visió sistemàtica i general, quins han estat els processos de 

normalització lingüística en l’àmbit municipal des de l’aprovació del català com 

a llengua oficial. Encara més, podríem dir que hi ha alguns treballs dispersos 

ben interessants i fonamentals per a aquesta investigació, perquè han tractat la 

planificació i política lingüístiques al País Valencià des de vessants ben 

diversos, però en ben poques ocasions han tingut en compte la relació llengua i 

Administració local.  

 

Actualment no s’han publicat investigacions o treballs sociolingüístics en 

referència a l’àmbit municipal valencià que estudien específicament les 

mesures i actuacions que afavoreixen la promoció i l’ús de la llengua catalana. 

No hi ha estudis definitius que destaquen la important tasca que aquests 

darrers anys han desplegat els ajuntaments, els serveis lingüístics municipals i 

les associacions cíviques; ni que facen una descripció de les experiències per 

la normalització lingüística en l’àmbit de l’Administració local valenciana. Per 

tant, podem constatar que al País Valencià hi ha un buit o una mancança 

important en aquests tipus de treballs d’investigació. 

 

Sí que podem esmentar una gran quantitat d’estudis sobre actuacions i 

mesures per la normalització lingüística en altres àmbits o sectors, i també 
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sobre la situació de la llengua en l’Administració local en referència a altres 

territoris de la nostra comunitat lingüística i de l’Estat espanyol.  

 

Així, podem conèixer a través de les memòries del Consorci per la 

Normalització Lingüística (CPNL) –creat el 1989 i format per la Generalitat de 

Catalunya i pels ajuntaments i les altres entitats locals (consells comarcals i 

diputacions) que lliurament s’hi integren– quins són els programes que s’han 

dut a terme i quins n’han estat els objectius, les actuacions i l’avaluació. 

L’objectiu comú dels membres del Consorci és impulsar coordinadament el 

procés de recuperació del català entre la població adulta, especialment en el si 

de les organitzacions i entitats dels diversos sectors en què s’organitza 

l’activitat socioeconòmica i cultural. 

 

També podem saber, mitjançant el Full Informatiu i les memòries de la Direcció 

General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, que aquesta 

direcció general, l’any 1999, va posar en marxa el Pla coordinador de 

normalització lingüística a l’Administració local amb l’objectiu d’encarregar als 

ajuntaments, a través d’un conveni de col·laboració, les actuacions que 

s’inclouen en aquest Pla entre les quals es preveuen: la retolació i indicadors 

de caràcter fix; les comunicacions orals i escrites; l’adequació i la formació del 

personal, la difusió, els mitjans de comunicació i les campanyes formatives, i el 

suport a l’ús del català i dinamització lingüística. En aquestes memòries es 

recull un estudi sobre les actuacions efectuades, l’avaluació i el nombre de 

municipis implicats. No obstant això, des del 2003 aquestes memòries o estudis 

ja no es publiquen. 

 

En canvi, el Govern de la Generalitat Valenciana, en referència a 

l’Administració local, convoca unes bases d’ajudes econòmiques per a activitats 

de normalització lingüística dutes a terme des dels ajuntaments i 

mancomunitats, però no podem conèixer quines han estat les actuacions 

subvencionades, quins han estat els objectius i quina ha estat l’avaluació i els 

pressupostos destinats, ja que no existeix cap memòria pública ni cap estudi 

que reculla els resultats d’aquestes subvencions que actualment són 

gestionades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
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A més a més, hem de destacar, especialment, els interessants estudis que es 

generen en congressos, trobades i jornades que ens han servit de referència 

important, com a informació complementària o a mena de contrast: les jornades 

de sociolingüística d’Alcoi, les jornades de sociolingüistes catalans, els 

congressos europeus sobre planificació lingüística, el Segon Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana, les trobades de serveis lingüístics, les 

jornades de sociolingüística de la Nucia, els congressos d’Escola Valenciana, 

els congressos i les jornades organitzats per l’Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana, els de l’Institut d’Estudis Catalans... Per descomptat, 

també hem tingut ben en compte les publicacions institucionals, especialment 

les de l’Institut de Sociolingüística Catalana de la Generalitat de Catalunya i 

l’aparició de diverses publicacions periòdiques i revistes que han contribuït al 

desenvolupament i la consolidació de la sociolingüística a casa nostra i que són 

una referència ineludible en qualsevol treball de recerca sobre aquesta 

disciplina: Treballs de Sociolingüística Catalana (1977), publicació del Grup 

Català de Sociolingüística; Llengua i Administració (1982-1994), revista de la 

Direcció General de Política Lingüística de Catalunya en col·laboració amb 

l’Escola d’Administració Pública; Revista de Llengua i Dret (1983), publicació de 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; Escola Catalana (1985), la 

revista d’Òmnium Cultural; Europa de les nacions (1987), la revista del Centre 

Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions; Noves SL. 

Revista de Sociolingüística (1988), publicació del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya; Llengua Nacional, revista de l’Associació Llengua 

Nacional; Llengua i Ús. Revista Tècnica de Normalització Lingüística (1994), 

revista de la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya, Tribuna de 

la Mediterrània de les Illes Balears...  

 

Sobretot, d’acord amb els objectius específics d’aquest treball d’investigació 

hem tingut ben present la publicació de diversos treballs que tracten més 

directament sobre les experiències i actuacions per la normalització lingüística 

als municipis. Esmentem alguns estudis o treballs més destacats: Els 

ajuntaments i la normalització lingüística de M. Vives, Una experiència de 

normalització lingüística. El Pla de la Direcció General d’Administració local 

d’Antònia Fernández, «La normalització lingüística i l’Administració local a les 
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comarques alacantines» d’Anna Serrano i Joaquim Victoriano, «Sobre política 

lingüística municipal» de Toni Mollà, «El Pla coordinador de normalització 

lingüística: una experiència de planificació lingüística a l’Administració local» de 

Joan Albert Villaverde, «La dinamització dels serveis lingüístics municipals (I)» i 

«Les xarxes de coordinació per la normalització lingüística al País Valencià» 

d’Enric Izquierdo, «Els reglaments d’usos lingüístics al País Valencià» i «La 

dinamització dels serveis lingüístics municipals (II)» d’Empar Minguet, «Els 

laberints dels reglaments de normalització lingüística» de Vicent Berenguer, 

«Els reglaments per a l’ús de la llengua catalana en l’Administració local a la 

Conca de Barberà» de Montse Cardo i Arga Sentís, «El programa 

d’Administració local als ajuntaments del Vallès Occidental» del Centre de 

Normalització Lingüística Vallès Occidental, «Valencià obligatori i eliminatori en 

l’Administració local» d’Anna Llinares, «Els serveis lingüístics i la normalització» 

de M. Teresa Cabré, «Indexplà. Programa d’avaluació de les organitzacions» 

d’Alfred Castells, «Vitalitat i ús del valencià a l’Ajuntament de Sagunt. Resultats 

de l’aplicació del programa informàtic Indexplà» de M. Lluïsa Pérez, 

«Cuestiones sobre la normalización de municipios en el Registro de Entidades 

Locales» d’Adela Alcázar i Margarita Azcarate, «El tractament de la toponímia 

local: una contribució al procés de normalització lingüística» de F. Lozano, «El 

paper dels ajuntaments en la normalització toponímica: el cas d’Ontinyent» i 

«Sobre els problemes lingüístics en l’Administració local. El corrector-assessor» 

de Josep Sanchis, «El règim jurídic de la llengua en la retolació pública, la 

toponímia i la denominació dels ens locals a Catalunya» de Ferran Marín i 

Jaume Vernet, «El procés de valencianització dels noms dels municipis» 

d’Aigües Vives Pérez, «Normalització els noms de municipis al País Valencià» 

d’Ismael Vallès, «La llengua gallega i l’Administració local» de Xaime Rei, 

«Avantatges fiscals i normalització lingüística en l’àmbit local» de Jaume 

Renyer i Judit Bages, «Programa per a la promoció, dinamització i coordinació 

dels serveis lingüístics» d’Honorat Ros, «El servei lingüístic del Port de 

Barcelona: tres anys d’experiència» d’Hermínia Santisteban.  

 

Així mateix, cal destacar també les diverses publicacions coordinades pels 

instituts d’estudis comarcals del País Valencià, Acció Cultural del País 

Valencià, la Federació d’Escola Valenciana i les 19 associacions que integra, i 
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d’altres associacions d’àmbit municipal que tracten, ben de prop, els problemes 

de l’aplicació del procés de normalització lingüística des del seu àmbit 

territorial. Sense intenció de fer una enumeració exhaustiva, destaquem les 

revistes i publicacions següents: El Tempir (Elx), L’Algudor (Silla), El Butlletí 

d’Acció Cultural del País Valencià (València), Índex. Butlletí Interior de la 

Coordinadora per la Dinamització Lingüística al País Valencià (València), 

Quaderns de Migjorn. Revista d’Estudis Comarcals del Sud del País Valencià 

(Alacant), Albarís (Vall d’Albaida), Barcella. Pobles de la Mariola (Banyeres de 

la Mariola), L’Aiguadolç (la Marina Alta), Sembra. Revista d’Escola Valenciana 

(València)...  

 

 

3. ESTRUCTURA 

 
A la vista dels nostres objectius, hem estructurat aquest treball en cinc parts a fi 

de tractar tots aquells aspectes i temes que, al nostre entendre, tenen una 

repercussió important i destacada en els anomenats processos de 

normalització lingüística i, en general, en les diverses situacions 

sociolingüístiques actuals en l’àmbit municipal. 

 

La primera part inclou el marc teòric i el context històric i sociolingüístic; la 

segona part tracta de la planificació lingüística als municipis valencians i se 

centra en les actuacions administratives dels municipis valencians pel que fa a 

la normalització lingüística, la tercera part la dediquem a les conclusions, 

reflexions i propostes extretes de la primera i segona part; la quarta part és una 

relació de referències bibliogràfiques que hem considerat essencials per al 

nostre estudi; i la cinquena part –o volum II d’aquest treball– recull els annexos 

que completen la informació de cada capítol del volum I. 

 

La primera part l’hem estructurada en tres capítols: 
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El primer capítol el dediquem al marc teòric que s’ajusta als interessos de la 

nostra recerca. Així, recollim els conceptes de planificació i política lingüística; 

substitució i conflicte lingüístics i normalització lingüística. 

 

En el segon capítol, realitzem una aproximació a la història lingüística en 
l’administració per tal de contextualitzar l’estudi de la planificació lingüística 

municipal. No podem comprendre ni interpretar la situació de la llengua sense 

una perspectiva històrica, si no fem referència, d’una banda, a la prohibició del 

català i la imposició del castellà a partir del segle XVIII en tots els àmbits, 

especialment en l’administració. I, de l’altra, a la persecució política i als 

diferents intents de lingüicidi i substitució lingüística en diverses etapes que ha 

patit la llengua catalana fins a l’actualitat.  

 

Aquesta aproximació ens permet constatar que les mesures de política 

lingüística han estat pràcticament inexistents al País Valencià, ja que no es va 

aconseguir cap règim preautonòmic o autonòmic semblant a l’obtingut per 

Catalunya abans de la Guerra Civil. I també podrem valorar el grau 

d’acceptabilitat o de rebuig de les mesures de planificació lingüística que duen 

a terme els municipis actuals d’acord amb el tipus de societat de què es tracta: 

industrial, agrària... 

 

En el tercer capítol analitzem l’evolució i el context sociolingüístic al País 

Valencià a través de: a) els estudis sociolingüístics i les enquestes sobre el 

coneixement i l’ús del català dels anys 1989, 1992, 1995 i 2004 de la 

Generalitat Valenciana i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; b) les dades 

del Padró municipal d’habitants de 1986, el Cens de 1991 i el Cens de 2001; c) 

les dades sobre la immigració (1995-2001), i d) els estudis sociolingüístics no 

governamentals. Per tal de completar aquest apartat hi hem inclòs, com a 

annex 39, l’informe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre la situació 

social del català al País Valencià i, com a annexos 40 i 41 dos informes de la 

Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans sobre el coneixement del 

català a tots els territoris del nostre àmbit lingüístic (Catalunya del Nord, País 

Valencià, Illes Balears, Catalunya, Andorra, la Franja) i sobre les dades 



 25

lingüístiques dels cens de l’any 2001 de les Illes, del País Valencià i de 

Catalunya. 

 

La segona part s’estructura en vuit capítols: 

 

En el primer capítol abordem l’estudi dels serveis lingüístics municipals. En 

aquest apartat estudiem amb tots els detalls què és un servei lingüístic 

municipal, quins són els seus objectius i quins han estat els seus orígens. Així 

mateix, tot i que comparteixen problemàtiques i situacions semblants, veiem les 

grans diferències que existeixen entre si a través de les diferents adscripcions 

orgàniques, el pressupost, els recursos humans i les activitats que realitzen, tot 

això influït per les directrius polítiques del govern municipal o els responsables 

polítics corresponents i, a més, per la política lingüística general del Govern 

valencià i de l’Administració autonòmica.  

 

Com a complement d’aquest capítol oferim els set primers annexos en els 

quals oferim la relació de tots els serveis de normalització lingüística municipals 

i comarcals existents l’any 2005 (annex 1); la relació d’aquests serveis des del 

1990 fins al 1996 (annex 2); la relació d’ajuntaments de predomini lingüístic 

valencià amb més de 15.000 habitants de dret que l’any 1996 no tenien 

constituït cap servei lingüístic (annex 3), i la relació de municipis 

valencianoparlants actuals amb més de 10.000 habitants amb i sense servei 

lingüístic (annex 4). L’annex 5 recull les bases per les quals l’Administració 

autonòmica, a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 

convoca ajudes econòmiques per als ajuntaments i les mancomunitats de 

municipis per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del català. I, 

finalment, en els annexos 6 i 7 es recullen les inquietuds i les mancances dels 

tècnics d’aquests serveis en els anys 1993 i 2004, a través de les conclusions 

que van elaborar arran de dues trobades de serveis lingüístics valencians.  

 

A més, en aquest punt dediquem un subapartat a la coordinació dels serveis 

lingüístics municipals amb diferents organismes, que considerem fonamental i 

indispensable per a la normalització lingüística en general per tal de garantir 

l’èxit de la normalització lingüística. Aquestes actuacions coordinades afecten 
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tant les relacions amb altres serveis lingüístics municipals (Xarxa de Serveis 

Lingüístics) com amb la Generalitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua i, fins i tot, amb les associacions per la llengua, com ara la Federació 

Escola Valenciana, perquè les seues accions repercuteixen de manera 

important en la política lingüística municipal. En l’annex 8, reproduïm un model 

de document sobre 50 mesures per al Compromís pel Valencià, elaborat i 

tramès per la Federació d’Escola Valenciana a tots els ajuntaments del País 

Valencià i a tots els consells escolars municipals perquè els aprovaren i els 

portaren a la pràctica. En l’annex 9 recollim una iniciativa més directa i explícita, 

un conveni de col·laboració entre Guaix-FEV i l’Ajuntament de Silla, conveni 

que ha servit de model per a molts altres ajuntaments. 

 

En el capítol segon, abordem l’estudi d’altres activitats complementàries dels 
serveis lingüístics que de vegades són més adients d’altres departaments de 

l’ajuntament: Cultura, Ensenyament, Gabinet de Premsa, Joventut. 

 

En el capítol tercer, recollim, analitzem i comparem els reglaments 
municipals de normalització lingüística que s’han aprovat en els diferents 

ajuntaments valencians. Aquest capítol es complementa amb l’annex 10, que 

inclou la relació d’ajuntaments i mancomunitats de municipis amb reglament de 

normalització lingüística dels quals tenim constància fins a la darreria de l’any 

2004; i els annexos 11-15, que recullen quatre models de reglaments bastant 

diferents i un pla d’actuació. 
 

L’objectiu d’aquest capítol és elaborar una base de dades amb tots els 

reglaments de normalització lingüística i fer-ne una anàlisi comparativa i 

descriptiva, tot tenint en compte l’estructura i les actuacions: quins aspectes 

regulen; com els regulen; quina és la política lingüística que hi subjau; quins 

són els objectius que pretenen aconseguir quant a l’ús normal i oficial de la 

llengua; quines són les funcions, l’adscripció i el pressupost del servei lingüístic; 

si estableixen el requisit lingüístic per a l’accés a la funció pública; quina 

normativa pretenen emprar i quins són els organismes competents en la 

matèria, i si esmenten o no la unitat de la llengua catalana.  
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En el quart capítol, tractem els problemes amb què es troba l’Administració 

local quan vol avançar en els processos de normalització lingüística, incloent-hi 

el requisit lingüístic en l’accés a la funció pública. En un primer moment hem 

elaborat una base dades amb totes les disposicions legals sobre aquesta 

matèria i n’hem fet l’estudi i la interpretació posterior, tot tenint en compte les 

diferents sentències sobre el requisit lingüístic en la funció pública local i les 

experiències directes d’altres administracions locals. Els annexos 16-22 i 46 

complementen el capítol amb un manifest pel requisit lingüístic, un acord d’un 

sindicat que hi està a favor, un informe d’un ajuntament, dues sentències a 

favor i dues en contra i un recull de normativa bàsica que afecta l’àmbit de 

l’Administració local. 

 

En el cinquè capítol tractem la normalització de la toponímia de l’àmbit 

municipal, tot tenint en compte tres tipus de toponímies: a) la denominació dels 

municipis; b) el nom oficial dels territoris, dels nuclis de població, dels accidents 

geogràfics, de les vies de comunicació interurbanes i de la resta de topònims 

del País Valencià, i c) el nom de les vies urbanes. En els annexos 24 i 25 

recollim la llista de decrets aprovats sobre el canvi de denominació dels 

municipis i la relació de tots els pobles amb les denominacions oficials i 

històriques corresponents. 

 

En el capítol sisè recollim i estudiem, quantitativament i qualitativament, les 

diverses convocatòries de premis literaris municipals realitzades l’any 2004. 

Els premis literaris tenen més aviat un valor simbòlic que no pas de 

normalització de la llengua, però són un indici de les preocupacions culturals de 

l’ajuntament. Per tant, són un factor no menyspreable en el context de la 

normalització lingüística en l’àmbit municipal. Per tant, analitzem la base de 

dades que hem elaborat (annex 26), tot tenint en compte les variables 

següents: la llengua, els gèneres, la longevitat, la dotació econòmica, les 

editorials... per tal de conèixer els aspectes següents: els ajuntaments 

valencians, en quina llengua convoquen els premis literaris? Quants premis 

literaris es convoquen atenent a la variable del gènere (narrativa, poesia, teatre, 

assaig, altres)? Quins són els premis amb major dotació econòmica? Quins són 

els primers premis literaris que es van convocar al País Valencià i que encara 
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continuen? Quines són les editorials que hi participen? Qui convoca premis 

literaris a banda dels ajuntaments? 

 

El capítol setè el dediquem a les actuacions i les experiències de les 

associacions cíviques per la normalització lingüística que tenen una major 

incidència en l’àmbit municipal, és a dir, parlem sobre els moviments cívics (per 

la llengua i per la cultura) que tenen entre els seus objectius principals la 

defensa i promoció de la llengua catalana. Al País Valencià, en absència d’una 

política lingüística general de les administracions, aquests moviments de la 

societat civil s’han hagut d’organitzar per dinamitzar i impulsar l’ensenyament i 

l’ús social de la nostra llengua. Com a complement d’aquesta informació, els 

annexos 27-32 recullen: el document elaborat per la Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), l’any 2003, «Per un augment de 

l’ús social de la llengua catalana als municipis»; les resolucions del I, II i III 

Congrés de l’Escola Valenciana; la declaració d’Elx de la Coordinadora cap a la 

Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) del 2001, i el 

manifest «Pel català a l’escola» signat el 2003 per diverses associacions del 

País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.  

 

En el capítol vuitè analitzem la incidència de l’ensenyament com a factor 

essencial en els processos de substitució o normalització lingüística als 

municipis valencians. Així mateix, contrastem la relació i la incidència que tenen 

els ajuntaments en l’ensenyament del català i en català a les escoles. De 

primer, fem un breu recorregut per l’etapa precedent i continuem amb 

l’explicació i avaluació del model educatiu actual amb tres programes 

d’ensenyament. Després elaborem una exposició de motius sobre els 

avantatges i els entrebancs de tenir aquests tres programes. Per acabar, oferim 

les dades de què disposem sobre l’ensenyament per localitats. En l’annex 33 

teniu una base de dades d’elaboració pròpia amb els centres d’ensenyament 

no universitari per titularitat del centre i per programes, i en els annexos 34-38 

es recullen diversos informes anuals sobre l’ensenyament elaborats per la 

Mesa per l’Ensenyament en Valencià i el Sindicat de Treballadors de 

l’Ensenyament - Intersindical Valenciana. 
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4. METODOLOGIA 

 
En aquesta investigació hem emprat, bàsicament, la metodologia de recerca i 

d’interpretació de la documentació i les dades obtingudes. Els camins per tal 

d’aconseguir aquesta informació han estat ben diversos per la gran quantitat 

d’informació que necessitàvem per tal de tractar temàtiques tan diferents que 

compartien un objectiu comú: els processos de normalització lingüística en 

l’àmbit municipal.  

 

Per motius professionals, l’instrument i la font fonamental de recollida de dades 

ha estat, directament, el meu treball com a tècnica lingüística encarregada de 

planificar, programar i donar suport al procés de normalització lingüística dins la 

corporació municipal; de promoure l’ús social del català, i propiciar l’exercici 

dels drets lingüístics dels usuaris dins l’àmbit municipal.  

 

En general, hem aconseguit la informació a través de l’observació directa –

mitjançant la participació en reunions de coordinació, cursos i campanyes de 

dinamització lingüística en l’àmbit municipal–, a través d’entrevistes i contactes 

puntuals amb responsables tècnics i responsables de la política lingüística 

municipal, a través de la informació que ens ofereixen les noves tecnologies, 

com ara els llocs web, les llistes de distribució o el correu electrònic... i a través 

de fonts bibliogràfiques. 

 

Una gran part d’aquesta documentació i d’aquestes dades l’hem aconseguida a 

través de la informació aportada pels mateixos serveis lingüístics municipals o 

pels ajuntaments d’Alacant, Alaquàs, Albal, Alboraia, Alcoi, l’Alcúdia, Aldaia, 

Algemesí, Alginet, Almassora, Alzira, Benetússer, Benicarló, Benicàssim, 

Benidorm, Betxí, Bonrepòs i Mirambell, Borriana, el Campello, Carcaixent, 

Carlet, Castelló, Catarroja, Cocentaina, Cullera, Dénia, Elx, Gandia, Godella, 

Llíria, Manises, Massamagrell, Meliana, Mislata, Moncofa, Monòver, Montcada, 

Montserrat, Muro d'Alcoi, Museros, Mutxamel, Novelda, Novetlè, Oliva, Onda, 

Ontinyent, Paterna, Petrer, Pego, Picanya, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, 

Sagunt, Santa Pola, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Teulada, Torís, 
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Torrent, València, la Vila Joiosa, Vila-real, Vinalesa, Vinaròs, Xàbia, Xàtiva, 

Xirivella i Xixona; les mancomunitats de la Ribera Alta, la Safor i la Vall 

d’Albaida, i la Diputació de València. 

 

Aquestes experiències professionals m’han permès de compartir i contrastar, 

amb un bon nombre de tècnics de normalització lingüística de l’Administració 

local del País Valencià, les inquietuds i els problemes d’aquests serveis 

lingüístics. A més a més, hem pogut treballar braç a braç amb tots aquests 

companys de feina amb un objectiu fonamental: la promoció del català en 

l’àmbit municipal respectiu. 

 

A través dels serveis lingüístics s’executa la planificació lingüística dins 

l’organisme i, a més, es pot incidir en el comportament d’institucions i empreses 

de l’àmbit municipal. En teoria, dins els ajuntaments, els tècnics coneixen de 

primera mà tot allò que tinga relació amb la política lingüística (criteris 

lingüístics, reglaments de normalització, perfilació de places i requisit lingüístic, 

toponímia i retolació municipals, etc.). Més encara, els serveis lingüístics es 

relacionen i col·laboren amb altres institucions i entitats cíviques i culturals que 

promouen l’ús de la llengua al municipi (falles, instituts d’estudis locals o 

comarcals, associacions per la llengua...), amb editorials (premis literaris), amb 

l’ensenyament (col·legis, instituts, escoles permanents d’adults), amb la 

joventut, els comerços, les empreses, el jutjat, etc.  

 

Aquests reculls de dades els hem anat completant a través de la informació 

oferta per les pàgines web de la Coordinadora de Dinamització Lingüística 
del País Valencià, que recull informació molt valuosa per a aquest treball 

(normativa, reglaments, toponímia, serveis lingüístics, dret lingüístic, 

sentències, informes...); la Federació d’Escola Valenciana, que recull 

diverses iniciatives i projectes que afecten els ajuntaments i els municipis; la 

Intersindical Valenciana (STEPV-STAPV), que recull anualment els informes 

que elabora sobre l’ensenyament en català des de l’any 2000, entre d’altres 

qüestions ben interessants; la Mesa per l’Ensenyament en Valencià, que 

elabora informes anuals, a mena de contrast, sobre l’evolució i extensió de 

l’ensenyament en valencià; el Centre d’Informació i Documentació Jurídica 
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Administrativa de la Generalitat Valenciana, que recull totes les disposicions 

normatives aprovades i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana; la Generalitat de Catalunya, que és una font inesgotable 

d’informació sobre la llengua i la política lingüística en tots els àmbits i sectors; 

la Generalitat Valenciana, que ha estat ben útil per recollir informació sobre 

l’ensenyament i sobre les darreres dades sociolingüístiques; el Govern de les 
Illes Balears, que ens ha proporcionat una informació bastant valuosa a través 

de les memòries del 2000 i 2001 de la Direcció General de Política Lingüística; 

el Centre de Documentació en Sociolingüística, que recull una gran 

quantitat de bases de dades de fons documentals relacionades temàticament 

(Administració local, País Valencià, Estat espanyol...): revistes, llibres, articles 

de premsa, fullets informatius, campanyes...; la Direcció General del Llibre i 
Biblioteques de la Generalitat Valenciana i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, ja que ambdues entitats ens han facilitat les dades 

suficients per tal d’elaborar una base de dades més completa sobre els premis 

literaris convocats al País Valencià; l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la 
Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans, ja que ens han facilitat les 

dades més actuals sobre els coneixements i els usos lingüístics al País 

Valencià i a tots els territoris de parla catalana, respectivament; l’Institut 
Valencià d’Estadística, que ens ha ofert les dades sobre l’evolució de la 

darrera onada d’immigració al País Valencià; i per una gran quantitat de 

pàgines web de serveis lingüístics municipals i d’associacions per la 
llengua catalana. A més, també ens ha estat de gran valor la informació difosa 

a través de les llistes de distribució sobre llengua catalana d’InfoZèfir, Trobada 

o Migjorn. 

 

La realització d’aquesta recerca documental ha anat donant lloc a una gran 

base de dades, que recull una enorme quantitat d’informació, documents i 

material, classificada i ordenada per municipis, àmbits i sectors (llibres, articles, 

estudis, informes, memòries, campanyes de dinamització...) que se centren en 

les actuacions i mesures per la normalització lingüística que es despleguen en 

l’àmbit municipal valencià. L’anàlisi, l’explotació i la interpretació d’aquestes 

dades ens ha facilitat l’elaboració d’aquest treball d’investigació. 
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1. LA PLANIFICACIÓ I LA POLÍTICA LINGÜÍSTIQUES 

 

1.1 Els conceptes 

 

1.1.1 La planificació lingüística: la dinamització 
 

D’acord amb la definició del Diccionari de sociolingüística (2001),1 planificació 

lingüística (language planning) és una: 

 
Activitat organitzada i sancionada per l’autoritat política a través d’una estructura 

de programes i projectes coordinats en l’àmbit de la macrosociolingüística. El 

terme planificació lingüística s’ha aplicat en contextos diferents i per a nocions no 

sempre idèntiques, com ara casos d’ordenació d’estatuts, corpus i extensió de l’ús 

d’una sola llengua, de regulació de situacions multilingües o, fins i tot, per a referir-

se a processos desencadenats per la pressió social. Aquesta polisèmia permet 

d’incloure en el terme planificació lingüística els processos desencadenats per la 

pressió social, bo i reservant el concepte de política lingüística a les actuacions 

protagonitzades per òrgans polítics o administratius. 

 

El terme planificació lingüística fou utilitzat per primera vegada per Einar 

Haugen2 l’any 1959. Tanmateix, Haugen s’hi referia només als aspectes 

lingüístics, a l’elaboració d’una ortografia normativa, d’una gramàtica i d’un 

diccionari que guie l’ús escrit i oral en una comunitat lingüística no homogènia. 

Uns anys més tard, d’altres autors, com Fishman, Ferguson (1968) i Rubin, 

Jernudd (1971) comencen a interessar-se per la planificació lingüística, per a 

fer referència als esforços conscients per a afectar l’estructura o la funció de les 

varietats lingüístiques, i per la política lingüística per a referir-se a la planificació 

realitzada pels òrgans polítics. 

 

                                                 
1 Francesc Ruiz, Rosa Sanz i Jordi Solé i Camardons: Diccionari de sociolingüística, 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001, pp. 223-224. 
 
2 Einar Haugen, «Planning in Modern Norwegian», Anthropological Linguistics, 1/3, 1959. 
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Heinz Kloss (1969)3 va proposar dues fases diferents que s’havien de tenir en 

compte en tot procés de planificació lingüística: la fase que s’ocupa de l’àmbit 

formal o estrictament lingüístic, anomenada corpus planning (planificació del 

corpus) i la fase que s’ocupa de l’àmbit funcional, anomenada status planning 

(planificació de l’estatus). En la primera fase, es necessita la participació 

d’especialistes en llengua, mentre que en la segona fase ha d’intervenir, 

necessàriament, els polítics i l’administració dins d’una determinada política 

lingüística i dins d’un marc legal concret. 

 

Segons R. L. Cooper (1989), la planificació lingüística comprèn els esforços 

deliberats per tal d’influir en el comportament d’altres persones respecte de 

l’adquisició, l’estructura o l’assignació funcional dels seus codis lingüístics. 

L’adquisició s’aconsegueix a través de l’ensenyament; l’estudi de l’estructura 

lingüística o planificació del corpus (codificació) correspon, com hem dit, als 

especialistes de la llengua; i l’assignació funcional o planificació de l’estatus en 

relació amb altra o altres llengües necessita d’una política lingüística. 

 

Xavier Lamuela (1994)4 destaca que l’expressió planificació lingüística s’usa, 

almenys, en dues accepcions diferents: «en sentit literal, per a referir-nos a 

activitats realment planificades, i en un altre sentit, general i imprecís, que 

designa totes les activitats d’intervenció conscient sobre l’ús o sobre l’estructura 

de les llengües». Per tant, la planificació lingüística necessita l’acció d’un 

govern capaç de promoure i regular l’ús d’una llengua en l’administració i 

l’ensenyament, és a dir, d’una política lingüística. 

 

Així mateix, podem dir que la planificació lingüística és un instrument de la 

normalització lingüística, l’elaboració conscient i racional de plans d’intervenció 

sobre els fets lingüístics; aquesta elaboració inclou, entre altres coses, 

l’establiment d’uns objectius, la tria dels agents del pla, el cost de la 

                                                 
3 Toni Mollà, en el Manual de sociolingüística, Bromera, Alzira, pp. 184-186, recull els principals 
models de planificació lingüística: el d’Einar Haugen (1966 i 1983), el de Heinz Kloss (1969) i el 
de Joan Rubin (1971). 
 
4 Xavier Lamuela, Estandardització i establiment de les llengües, Edicions 62, Barcelona, 1994, 
citat en el Diccionari de sociolingüística, op. cit., p. 224. 
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infraestructura, els eixos d’actuació, els ritmes, els àmbits d’incidència, la 

periodització i l’avaluació posterior. 

 

En aquest sentit, el Diccionari de sociolingüística (2001) assenyala 5 etapes en 

el procés de planificació lingüística: a) obtenir informació (dades 

sociolingüístiques; b) formulació d’hipòtesis; c) experimentació (investigació de 

les possibilitats reals d’aplicació d’acord amb el grau d’acceptabilitat dels canvis 

que s’hi pretenen introduir; d) determinació (establiment d’una política 

lingüística en termes específics de caràcter legal, i e) aplicació de les decisions 

preses i posada en pràctica. 

 

A més, Albert Bastardas (1994)5 assenyala un doble significat del terme 

planificació lingüística:  

 
D’una banda, podem voler referir-nos simplement al procés de construcció i 

vehiculació d’una varietat estàndard per a la comunicació pública [...] però, d’una 

altra, podem voler significar més àmpliament el conjunt d’accions encaminades a 

la producció planejada de qualsevol tipus de canvi en els comportaments 

lingüístics, tant públics com particulars, fenomen que potser podríem designar més 

apropiadament com a planificació o intervenció sociolingüística.  

 

A més, aquest concepte hauria d’incloure, segons A. Bastardas:  

 
A més de les accions procedents del poder polític, les dutes a terme per 

moviments socials organitzats que cerquen el canvi dels comportaments i les idees 

lingüístiques. Així podríem estudiar integradament i de forma ecològica les 

relacions entre poder polític i moviments socials i podríem comprendre molt millor 

els processos globals de normalització lingüística, molt sovint iniciats i promoguts 

no pas pel poder polític, sinó per la militància activa de grups socials concrets.  

 

També és interessant l’aportació que fa Carme Junyent (1998)6 al concepte de 

planificació: segons l’autora, la planificació lingüística convencional, la del 

                                                 
5 Albert Bastardas, «Persistència i canvi en el comportament lingüístic: la planificació 
sociolingüística», Treballs de sociolingüística catalana 12, Tres i Quatre, València, 1994, pp. 
31-39. 
 
6 Carme Junyent, Contra la planificació, Empúries, Barcelona, 1998. 
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bilingüisme, només afavoreix la llengua dominant, el castellà. Per això, fa una 

proposta ecolingüística basada en una planificació de la diversitat, de totes les 

llengües que es parlen a causa de les immigracions recents, és a dir, proposa 

una planificació adreçada envers el multilingüisme. 

 

Hi ha un altre concepte lligat a la planificació lingüística que és important per tal 

d’entendre millor la peculiar situació sociolingüística valenciana: la 

contraplanificació lingüística. El Diccionari de sociolingüística (2001) el defineix 

com el «conjunt d’accions tendents a contrarestar els efectes de la planificació 

lingüística democràtica amb l’objectiu d’afavorir la supremacia de la llengua 

dominant d’un estat i accelerar la substitució lingüística». 

 

Miquel Àngel Pradilla (2003)7, en referència al País Valencià, assenyala que la 

contraplanificació del Govern Valencià s’ha fet en tres eixos d’actuació: a) 

sobre el model de llengua (formal), amb decisions que busquen la creació 

d'una nova llengua per elaboració (galleguització); b) sobre els usos (funcional), 

amb la indolència com a característica principal en l'Administració i els mitjans 

de comunicació, a fi de produir tant un debilitament en l'ús com un desprestigi 

del català, i c) sobre l'ensenyament (adquisició), amb una paralització del 

creixement de l'ensenyament en català, el deteriorament de l'escola pública i la 

promoció de l'escola privada. 

 

Finalment, en el marc de la planificació lingüística, cal parlar dels serveis 

lingüístics com un instrument clau i essencial en el procés de normalització 

lingüística. Els serveis lingüístics són unitats tècniques de treball que funcionen 

en diversos organismes de l’àmbit empresarial i associatiu (sindicats, col·legis 

professionals, entitats cíviques, mitjans de comunicació...) i, especialment, en 

l’àmbit oficial i institucional, de l’Administració pública8 (ajuntaments, 

                                                 
7 Miquel Àngel Pradilla, «El País Valencià: un cas de contraplanificació lingüística», Actes del 
2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística, pp. 112-128. Vegeu, del mateix autor, «El 
secessionisme lingüístic valencià», La llengua catalana al tombant del mil·lenni, pp. 152-202 i 
«La deriva estandarditzadora valenciana. Del secessionisme rupturista a l’aïllacionisme 
particularista», Zeitschrift für Katalanistik 18, pp. 141-170. 
 
8 Per raons òbvies, en aquest treball d’investigació ens centrarem en els serveis lingüístics que 
despleguen la seua actuació en l’àmbit de l’Administració local. 
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diputacions, conselleries, universitats, etc.), amb l’objectiu fonamental de 

planificar-hi i promoure l’ús del català. Al País Valencià, es van començar a 

crear a partir de la despenalització de l’ús del català amb la Constitució 

espanyola i, sobretot, amb l’Estatut d’autonomia, en els anys vuitanta. Durant 

els darrers anys, a poc a poc, han augmentat considerablement en nombre i 

importància i, actualment, segons les nostres dades de l’any 2004, hi ha vora 

uns 70 serveis lingüístics en ajuntaments i mancomunitats de municipis. 

 

La seua missió bàsica és, doncs, afavorir el procés de normalització lingüística 

en el seu àmbit respectiu, a través de la planificació d’un pla d’actuacions 

lingüístiques (determinen les prioritats, seleccionen objectius, assignen i 

gestionen els recursos, fan els seguiments i les avaluacions adequades...) 

normalment en una triple direcció: a) assessorament lingüístic: aquelles 

actuacions relacionades directament amb el desenvolupament de l’idioma 

(traduccions, correccions, establiment de criteris lingüístics, elaboració de 

models...) i amb el dret lingüístic; b) formació lingüística: aquelles accions 

relacionades amb l’extensió dels coneixements lingüístics (organització i 

impartició de cursos de llengua en diferents nivells, coordinació de centres 

d’autoaprenentatge, organització de grups de conversa...) i l’avaluació d’una 

formació lingüística determinada per a accedir a la funció pública segons les 

tasques que s’hi hagen de desenvolupar (requisit lingüístic), i c) dinamització 

lingüística: aquells treballs o estratègies relacionades amb la promoció 

d’actituds favorables al canvi lingüístic (organització de campanyes de 

sensibilització, ajudes econòmiques, premis literaris...). 

 

La dinamització lingüística 
 

Des del punt de vista de la planificació lingüística o de les intervencions sobre 

l’extensió de l’ús o de l’estatus de la llengua, la dinamització lingüística9 és 

l’aplicació sistemàtica d’un conjunt d’estratègies, tècniques i recursos que 

                                                 
9 Vegeu Universitat Autònoma de Barcelona. Gabinet de Llengua Catalana, La dinamització 
lingüística. Actes de la VII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris, Bellaterra, 1997. 
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permeten generar, gestionar i avaluar un procés participatiu de canvi lingüístic 

en un col·lectiu determinat i definit per unes característiques comunes. 

 

La dinamització lingüística, entesa com una de les actuacions professionals 

dels agents normalitzadors, és la posada en pràctica de tècniques que ajuden a 

posar en marxa, gestionar i avaluar el canvi lingüístic d’un col·lectiu determinat. 

La dinamització pretén, entre d’altres coses, incidir en l’ús, l’estatus i el prestigi 

lingüístics, promoure el canvi lingüístic, difondre les propostes de normalització 

i rendibilitzar esforços i tasques. Així, qualsevol actuació planificada i 

sistemàtica sobre l’estatus de la llengua exigeix l’explicació dels objectius que 

cal aconseguir, la intervenció sistemàtica dels agents dinamitzadors i la 

participació activa i el compromís dels col·lectius implicats en el procés de canvi 

lingüístic. 

 

El ritme, la intensitat i, per tant, la gradació amb què implicarem cadascun dels 

destinataris estarà en relació amb la capacitat que el dinamitzador tinga de 

proposar objectius precisos assumibles i que permeten implicar individualment i 

col·lectiva els destinataris determinats. 

 

Si partim de la distinció que va proposar Kloss (1969) entre planificació del 

corpus i de l’estatus, i acceptem com a vàlida la definició de dinamització que 

hem fet, ens adonarem que l’espai propi de la dinamització és difícil de 

delimitar, fonamentalment per la globalitat de la intervenció dinamitzadora dins 

el marc de la planificació lingüística. 

 

Als Països Catalans, el terme dinamització lingüística es va començar a utilitzar 

relacionat amb la introducció d’activitats socioculturals complementàries a les 

classes de català per a adults. En aquest sentit, la dinamització s’entenia més 

aviat com un instrument de canvi cultural i ben sovint es confonien la 

dinamització lingüística i cultural. El concepte de dinamització lingüística ha 

evolucionat considerablement en el moment que aquest camp d’estudi s’ha 

utilitzat relacionat amb el procés de normalització lingüística i, més 

concretament, en el marc de la planificació lingüística. 
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Les accions de dinamització lingüística s’han de plantejar d’una manera 

ordenada, sistemàtica i coordinada entre els diferents agents de la dinamització 

i el conjunt del col·lectiu o població implicada en les accions. A l’hora de 

planificar aquestes actuacions, d’optar per accions puntuals o més generals, 

dependrà de la complexitat estructural de l’organització que es vol dinamitzar i 

del grau de diversificació dels seus canals de comunicació. 

 

Des d’un punt de vista ideal o òptim, podem dir que la dinamització hauria de 

correspondre a una fase d’execució de la planificació lingüística prevista en un 

pla d’actuacions. L’objectiu general és la implantació d’un procés d’intervenció 

social que té com a finalitat aplicar un programa de normalització lingüística per 

mitjà de la participació activa d’un o diversos agents de la dinamització. 

 

El pla de dinamització lingüística ha de basar-se en l’anàlisi sociolingüística de 

l’entorn que es pretén dinamitzar o promoure l’ús de la llengua, i ha de partir del 

principi que és imprescindible la implicació i la participació dels destinataris de 

la intervenció. A més, perquè resulte efectiu, aquest pla ha de comptar amb el 

suport –i el consens– dels òrgans competents en matèria de política lingüística i 

ha de ser assumit per aquests. 

 

 
1.1.2 La política lingüística 
 

A. Bastardas (1994),10  defineix el concepte política lingüística (language policy) 

de la manera següent: 

 
Conjunt de mesures que els poders públics poden prendre per a intervenir en les 

comunicacions lingüístiques de la societat. Aquestes intervencions tenen 

habitualment com a objectiu l’ordenació de l’activitat lingüística de la societat 

d’acord amb l’assignatura de funcions a una o més varietats presents. 

 

El terme política lingüística11 va ser introduït per Joshua Fishman12 l’any 1970. 

Segons la terminologia anglesa, aquest terme comprèn almenys dos significats: 
                                                 
10 Citat en el Diccionari de sociolingüística, op. cit., p. 226.  
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l’expressió language policy13 es refereix a les actituds i plans d’acció relatius a 

la llengua i language politics indica una decisió o una sèrie de decisions que 

impliquen un acte de poder. 

 

També podem entendre per política lingüística l’activitat política –institucional o 

no institucional, conscientment exercida o inconscientment provocada– sobre 

l’ús de les llengües. És a dir, aquella política dirigida a la modificació de la 

presència d’una llengua en una societat concreta. En qualsevol territori en què 

convisca més d’una llengua, hi haurà una política lingüística que afavorirà una 

llengua en detriment d’una altra, bé siga per acció o per omissió del poder 

polític. 

 

Rafael L. Ninyoles (1989),14 assenyala que es pot parlar de política lingüística 

en tres sentits, quan fem referència a qualsevol curs d’acció deliberadament 

adoptat entre diverses alternatives públiques relatives a la llengua; a processos 

a través dels quals es crea o es resol un conflicte lingüístic; a l’estudi sobre 

aquells processos. 

 

Des del punt de vista de la psicologia social, Bernat Joan (2004) apunta que no 

podem parlar de política lingüística, ni de planificació al voltant de la llengua 

sense tenir en compte aspectes com: a) les actituds lingüístiques de les 

persones; b) els mecanismes que contribueixen a crear un tipus o altre 

d’actituds lingüístiques; c) la relació entre la generació d’unes determinades 

actituds lingüístiques i la situació social de la llengua; d) l’anàlisi dels prejudicis 

lingüístics més habituals i de les estratègies més adequades perquè facin el 

mínim efecte dins de la nostra societat; e) el tractament de les actituds 

                                                                                                                                               
11 El terme glotopolítica s’usa sovint com a sinònim. Per a Rafael L. Ninyoles el concepte 
implica la utilització de conclusions o d’instruccions lingüístiques o sociolingüístiques en 
contextos polítics. Vegeu-ne Estructura social i política lingüística, Bromera, Alzira, 1989. 
 
12 Joshua Fishman, Sociolinguistics, a brief introduction, Mass, Rowley, 1970. 
 
13 El terme language policy (política lingüística) va ser introduït per primera vegada per Joshua 
Fishman el 1970. 
 
14 Rafael L. Ninyoles, Estructura social... op. cit. Citat també en el Diccionari de sociolingüística, 
op. cit., p. 226. 
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lingüístiques, a causa del suport (o de l’entrebanc) que poden constituir en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües; f) el camí cap a la 

normalitat lingüística com a camí cap a una major autoestima col·lectiva, i g) 

entre d’altres, la normalització lingüística com a element de cohesió social i de 

salut psicològica, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.15 

 

Cal tenir en compte que la planificació lingüística afecta col·lectius de persones, 

amb actituds, desigs i opinions pròpies. A més a més, les actituds de les 

persones, com a individus o com a societat, són variables i influeixen 

directament en la política lingüística bé siga municipal, autonòmica o estatal; en 

aquest sentit les actituds lingüístiques marcaran en un sentit o en un altre el 

procés de normalització lingüística. 

 

Finalment, també és ben interessant tenir en compte el que diu el Diccionari de 

sociolingüística (2001) sobre la noció política lingüística:16  

 
La tendència del poder a dirigir els usos lingüístics i articular una política lingüística 

és deguda al fet que la llengua és una base angular de l’estructura ètnica de 

qualsevol societat humana. L’accés al control de l’idioma és una exigència per a 

poder exercir el domini social. Qualsevol poder es manifesta i es propaga a través 

de la llengua. 

 

La política lingüística avança en dues direccions: el control de l’ús social de 

l’idioma i el control del discurs teòric sobre el fet de les llengües corresponents. 

Interessa controlar l’idioma que parla la gent i què pensen els individus sobre la 

llengua. 

 

La presència del poder lingüístic des d’on s’irradia una determinada política 

lingüística es manifesta en les institucions bàsiques del govern polític i també en 

els sectors socials que són decisius per al manteniment de l’ordre establert. 

 

                                                 
15 Bernat Joan, «Psicologia social i sociolingüística: una interconnexió necessària», Anuari de 
Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia. Monogràfic: psicologia, llengua i societat, 
València, 2004. 
 
16 Diccionari de sociolingüística, op. cit., p. 226. 
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Tota política lingüística es caracteritza per la seva capacitat de control del fenomen 

sociolingüístic, el qual esdevé subjecte a la instrumentalització del poder. 

 

Encara que puga semblar una obvietat, Toni Mollà i Amadeu Viana (1991)17 

consideren que la política lingüística «no és només l’acció oficial exercida des 

de les institucions, sinó també l’activitat exercida des de la societat per 

provocar el canvi social o per mantenir l’statu quo», i remarquen que la 

planificació lingüística «pot ser dissenyada per organismes públics, per 

organismes privats o producte d’aquestes dues coses». 

 

Aquests autors distingeixen la planificació lingüística institucional i la 

planificació cívica: «normalment, la planificació lingüística institucional va unida 

a la declaració d’oficialitat de la llengua. La planificació cívica, pel seu costat, té 

l’activisme i la dinamització del cos social com a eixos d’actuació. En qualsevol 

dels casos, la característica comuna és l’intervencionisme conscient i orientat 

dels agents socials» (oficials i cívics): 

 
La sociolingüística tecnocràtica emfasitza la influència de les instàncies del poder 

institucional en matèria de política i planificació lingüístiques. El menysteniment de 

la influència dels agents cívics (no oficials) només es pot explicar pel 

desconeixement del funcionament real de la societat o per l’interès a desdibuixar la 

magnitud i l’objectiu de la normalització lingüística. Això fins al punt d’intentar 

reduir la normalització a un simple canvi epidèrmic dirigit i controlat. De fet, l’acció 

tecnicista planificada serà estèril si la societat objecte de normalització la rebutja. 

Només una acció social basada en el coneixement d’aquella comunitat lingüística 

concreta i en la seua explícita voluntat de futur (expressada per mitjà de la 

consciència i la lleialtat lingüístiques dels seus membres) té alguna possibilitat 

d’èxit. És en aquest sentit que podem afirmar que la planificació lingüística i l’acció 

de govern no garanteixen la normalització d’una comunitat lingüística concreta. La 

normalització depèn de la mateixa organització social. 

 

Al capdavall, cal tenir en compte que al costat de la planificació oficial, la 

política no institucional es fa imprescindible, fins al punt que esdevenen 

                                                 
17 Vegeu «planificació cívica i institucional», de Toni Mollà i Amadeu Viana, Curs de 
sociolingüística 3, Bromera, Alzira, 1991, pp. 151-172. També en Toni Mollà, Manual de 
sociolingüística, Bromera, Alzira, 2002, pp. 187-210. 
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complementàries, i ben sovint la primera implica la segona. Sense una activa 

pressió ciutadana, la inèrcia pròpia de l’administració comportaria fàcilment 

l’abandonament de les responsabilitats polítiques. És la societat allò que cal 

normalitzar. La societat ha de ser, consegüentment, l’agent de la pròpia 

normalització. El fet que la societat civil assumisca com a propi el procés 

d’expansió social de la llengua n’és, per tant, la millor garantia d’èxit. 

 

En aquest sentit, segons Kike Amonarriz (1997),18 la responsabilitat del procés 

de normalització lingüística és de la mateixa comunitat lingüística. Ara bé, quan 

parlem d’una llengua minoritzada, la responsabilitat i els deures legals del 

procés recau, sobretot, en tres agents: l’administració, l’ensenyament i la 

societat. 

 

 

1.2 Els objectius 

 
1.2.1  El punt de partida: substitució i conflicte lingüístics 
 

Substitució lingüística 

 

Lluís V. Aracil (1982)19 defineix la substitució lingüística (= language shift) com 

una: 

 
Redistribució de les varietats que formen el repertori lingüístic d’un àmbit 

sociocultural. Implica contacte (= imbricació) i ha de ser descrit en termes d’àmbits 

d’ús [...] En el cas típic, una varietat lingüística (dominant) guanya «terreny» en 

detriment d’una altra (recessiva) que en perd, i en el desús d’aquesta pot ben bé 

menar-la a la seva extinció total. Com que l’expansió d’una varietat i el 

replegament de l’altra són correlatius, el punt de vista de la dominant i el de la 

                                                 
18  Kike Amonarriz, «Propostes i experiències de planificació i política local a Euskadi», 
ponència presentada en les III Jornades de Sociolingüística: normalització i planificació 
lingüístiques, Ajuntament d’Alcoi, 1994, en castellà, pp. 85-115. També la podem trobar en Toni 
Mollà (ed.), Política i planificació lingüístiques, Bromera, Alzira, 1997, en català i en versió 
actualitzada, pp. 157-192. 
 
19 Publicada, en primer lloc, en Ictineu, Diccionari de les Ciències de la Societat als Països 
Catalans, Edicions 62, Barcelona, 1979. 
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recessiva són complementaris i igualment legítims, malgrat importants diferències 

de perspectiva i actitud. El desplaçament és quantitatiu (en termes de nombre de 

parlants i freqüències d’ús) i/o qualitatiu (en termes d’àmbits i normes d’ús). De fet, 

els mecanismes del procés revelen com les freqüències (quantitatives) i les 

normes (qualitatives) s’engendren recíprocament. La substitució és sempre una 

concatenació alternant d’etapes (relativament estables) i transicions (làbils) que, 

naturalment apareixen imbricades. 

 

Per la seua banda, Ernest Querol (1994, 2002), un dels autors que més ha 

estudiat els processos de substitució lingüística als Països Catalans a través de 

nombrosos treballs empírics, defineix la substitució lingüística20 com: 

 
L’aïllament progressiu i reductiu de l’ús d’un idioma en la seua expansió 

demogràfica, en la seua extensió geogràfica i en els seus àmbits d’ús i, per tant, 

també en la representació de les seves possibilitats d’ús. 

 

Albert Bastardas (1996)21 distingeix quatre fases en el procés de substitució 

lingüística: a) etapa de bilingüització, en què una part de la comunitat lingüística 

es veu forçada a aprendre i usar en determinats àmbits una segona llengua; b) 

modificació de les relacions endogrupals, on un segment de la comunitat 

lingüística comença a fer ús d’una altra llengua per a relacions amb altres 

membres del seu propi grup lingüístic; c) trencament de la transmissió 

lingüística intergeneracional o familiar, en un entorn molt favorable a la llengua 

dominant, i d) extinció, si el procés d’abandó de la llengua familiar no es 

capgira, passarà a ser la llengua dels avantpassats. 

 

Joshua A. Fishman (1991) és l’autor de la proposta teòrica per a superar la 

substitució lingüística que més èxit ha tingut durant els anys 90. Parteix de la 

consideració que el manteniment d’una llengua té com a punt bàsic la seua 

transmissió intergeneracional. Així, la seua proposta consisteix en una mena de 
                                                 
20 Ernest Querol, «Un nou model per a l’estudi dels processos de substitució lingüística. 
L’anàlisi del País Valencià», Treballs de Sociolingüística Catalana, 16, p. 69. El Diccionari de 
Sociolingüística (2001) recull una versió anterior del mateix autor, pp. 262-263. 
 
21 Albert Bastardas, Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística, Proa, 
Barcelona, 1996, pp. 106-148. Vegeu-ne un resum centrat en els aspectes de coneixement 
lingüístic en Emili Boix i F. Xavier Vila: Sociolingüística de la llengua catalana, Ariel, Barcelona, 
1998, pp. 188-192. 
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reconstrucció del teixit social mitjançant un adequat manteniment o construcció 

dels límits de la comunitat lingüística. Els responsables de la política lingüística 

han de saber plantejar uns objectius realistes d’acord amb el seu poder, les 

seues limitacions i les seues circumstàncies, tot prioritzant les actuacions per 

tal d’evitar la dispersió dels escassos recursos disponibles i sempre tenint en 

compte el nucli central del problema de la substitució lingüística, és a dir, la 

transmissió lingüística familiar. 

 

Així doncs, J. A. Fishman elabora una proposta inspirada en l’escala de Richter 

que mesura els terratrèmols, per tal de diagnosticar l’estat de substitució 

lingüística en què es troba una comunitat lingüística, que anomena escala de 

trencament intergeneracional, en què els nombres més alts representen el 

màxim trencament. Aquesta proposta s’adreça molt especialment a comunitats 

lingüístiques més menudes que la nostra i en situació precària i tracta de forma 

una mica superficial els altres casos. En canvi, les propostes sobre la 

normalització lingüística s’enfoquen preferentment a comunitats lingüístiques 

que, com la nostra, encara disposen d’un marge de maniobra considerable. Al 

capdavall, podem dir que hi ha acord que la normalització lingüística equival a 

la reversibilitat o el capgirament de la substitució lingüística en una comunitat 

amb llengua minoritzada mitjançant les transformacions corresponents en el 

corpus, en els processos d’adquisició i/o en els diferents àmbits i usos socials. 

 

 

Conflicte lingüístic 

 

Tal com assenyala Francesc Vallverdú (1980),22 podem parlar de conflicte 

lingüístic «quan el contacte de llengües genera una situació en què dos 

sistemes lingüístics competeixen entre ells provocant el desplaçament parcial o 

total d’un sistema en els diversos àmbits d’ús lingüístic». El primer autor que 

posa les bases per parlar d’aquest terme és Uriel Weinreich (1953) en 

                                                 
22 Vegeu Francesc Vallverdú, Aproximació crítica a la sociolingüística catalana, Ed. 62, 
Barcelona, 1980, pp. 56-68 i Velles i noves qüestions sociolingüístiques, Edicions 62, 
Barcelona, 1998, pp. 70-71. 
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Languages in Contact,23 quan parla de language shift (canvi de llengua o 

substitució lingüística), però el primer autor que va emprar aquest concepte 

realment fou Lluís V. Aracil (1965).24 Tanmateix, l’estudiós que més ha difós i 

divulgat la noció de conflicte lingüístic ha estat el sociòleg Rafael L. Ninyoles 

(1969) com un cas de conflicte social més o menys manifest d’àmbits d’ús, que 

inclou aspectes que fan pensar també en un conflicte sobre la pròpia llengua: la 

discussió sobre el nom, i la relació amb les altres varietats del català. Ninyoles 

(1975) considera el conflicte com una constant del contacte de llengües que 

representa un cas específic de conflicte social.25 

 

Per la seua banda, Albert Bastardas (1994)26 defineix el conflicte lingüístic com 

la intrusió d’una llengua dominant en els àmbits formals, siga a partir de 

l’administració, de l’ensenyament, dels mitjans de comunicació o de tots tres 

àmbits alhora, cosa que provoca que la població fins aleshores unilingüe en la 

llengua pròpia comence a bilingüitzar-se en l’altra llengua. 

 

D’acord amb els estudiosos del concepte, parlar de contacte lingüístic implica 

parlar de conflicte lingüístic, ja que dues llengües mai no conviuen en una 

societat de manera harmònica. Sempre hi apareixen fenòmens d’imposició 

d’una llengua sobre l’altra com a conseqüència del poder de què disposen els 

grups socials que les mantenen o rebutgen. 

 

Els sociolingüistes i sociòlegs solen distingir dos tipus de conflictes lingüístics: 

el conflicte sobre l’estructura i el conflicte sobre els àmbits d’ús. El primer cas 

implica el sistema de comunicació mateix i el segon, la societat sencera. D’una 

                                                 
23 Hi ha una traducció catalana de 1996, Llengües en contacte, publicada per l’editorial 
Bromera. 
 
24 Lluís V. Aracil, Conflit linguistique et normalisation linguistique dans l’Europe nouvelle, Centre 
Universitaire Européen, 1965. Traduït al català dins Papers de sociolingüística, La Magrana, 
Barcelona, 1982, pp. 21-38. 
 
25 Rafael L. Ninyoles revisa el concepte de conflicte lingüístic en «Conflicte lingüístic i 
ideologia», dins Toni Mollà (ed.), Ideologia i conflicte lingüístic, Bromera, Alzira, 2001, pp. 13-
32. 
 
26 Albert Bastardas, «Persistència i canvi en el comportament lingüístic..., op. cit., pp. 31-39. 
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banda, el conflicte sobre l’estructura és el qüestionament d’algun dels aspectes 

de la forma de l’idioma. Aquests conflictes se solen produir quan hi ha un 

desajust entre les necessitats comunicatives i les necessitats d’identificació 

d’una comunitat lingüística. De l’altra, el conflicte sobre els àmbits d’ús es 

produeix quan es posa en qüestió o provoca polèmica quina de les dues 

llengües s’ha d’usar en uns àmbits d’ús determinats.  

 

En la descripció del conflicte lingüístic s’ha utilitzat històricament el terme 

bilingüisme per a designar situacions molts diverses i des de disciplines 

diferents, i s’ha convertit en un concepte massa ampli, ambigu i imprecís. 

Sovint el seu significat s’ha reduït a situacions en què s’usen dues llengües, 

sense aportar més dades, sense explicar la seua distribució ni altres 

circumstàncies. Per això actualment els sociolingüistes, per a evitar malentesos 

o manipulacions del terme, han introduït altres conceptes més específics i 

adequats: diglòssia, varietat lingüística, llengües en contacte, conflicte 

lingüístic, procés de substitució. 

 

Així, és més adequat parlar de diglòssia per definir la situació sociolingüística 

en què dues llengües o varietats lingüístiques en contacte són usades pels 

parlants en una distribució funcional complementària formal/informal. Aquest 

concepte ha adquirit amb el temps diferents significats i s’ha sotmès a revisions 

constants: des de Ferguson (1959), Gumperz (1964) o Fishman (1967) fins a la 

sociolingüística catalana, amb Vallverdú, Aracil i Ninyoles com a divulgadors 

del terme. Tanmateix, segons sembla, els conceptes més operatius i actuals 

per a analitzar situacions de minorització lingüística com en el cas del català 

són els de conflicte lingüístic i substitució lingüística. El terme conflicte lingüístic 

descriu, a diferència del concepte bilingüisme i diglòssia, una situació dinàmica.  

 

Amb tot, també cal tenir en compte el concepte sociolingüística del conflicte, un 

enfocament sociolingüístic que analitza el conflicte lingüístic i estudia els 

processos de substitució i normalització lingüístiques i la seua relació amb el 

marc social i polític en què es produeixen. Els temes de recerca se centren en 

conceptes relacionats amb les ideologies lingüístiques, la política i la 
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planificació lingüístiques, la interposició lingüística, la vitalitat d’usos lingüístics, 

etc.27 

 

A més, hi ha una altra variant del conflicte sobre l’ús que cal destacar, perquè 

parla del conflicte lingüístic valencià: quan el conflicte sobre els àmbits d’ús es 

barreja amb el conflicte sobre l’estructura. La situació sociolingüística 

valenciana, amb problemes seriosos pel que fa a l’ús social del català i, alhora, 

sobre el model lingüístic de català que es pot usar, sembla el millor dels 

exemples.28  

 

El concepte de conflicte lingüístic es troba clarament connectat al de 

bilingüisme social, substitució i normalització lingüístiques. Si el procés de 

substitució avança, farà que cada vegada siga més necessari usar la llengua 

dominant i es vaja imposant en tots els àmbits d’ús a la llengua subordinada. 

En un determinat estadi d’aquest procés, l’índex d’ús d’ambdues llengües pot 

arribar a ser equiparable, però aquesta situació només serà una fase 

(bilingüisme social) d’un procés que continuarà avançant fins a la substitució o 

la normalització lingüística.  

 

Els processos de substitució lingüística o normalització lingüística no 

evolucionen uniformement, sinó que solen combinar etapes d’estabilitat amb 

moments d’acceleració. En el cas de la substitució, l’existència de les etapes de 

desacceleració o estabilització atenua la percepció del conflicte i facilita que les 

forces socials dominants puguen recórrer a la negació de la realitat del procés i 

la popularització d’ideologies com el bilingüisme. 

 

Una aportació que contribueix molt a desemmascarar la manipulació 

interessada del concepte bilingüisme és la que va fer Aracil (1966),29 on va 

                                                 
27 Vegeu Jordi Solé i Camardons, El políedre sociolingüístic. Una iniciació a la sociolingüística 
del conflicte, Tres i Quatre, València, 2001. 
 
28 Vegeu Toni Mollà, Manual de sociolingüística, Ed. Bromera, Alzira, 2002, p. 170. 
 
29 Lluís V. Aracil, «Un dilema valencià», Identity Magazine 24, València / Cambridge,1966, pp. 
17-29, i «El bilingüisme com a mite», dins Papers de sociolingüística, La Magrana, Barcelona, 
1982, pp. 39-57. 
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denunciar la manipulació del terme per part de certs sectors del País Valencià. 

Aracil destaca la càrrega ideològica del bilingüisme presentat per aquests 

sectors com un concepte neutre per a amagar el conflicte real i accelerar el 

procés de castellanització i substitució lingüística, sobretot per encobrir que 

aquesta situació només constitueix una etapa més d’un procés pel qual els 

parlants valencians primer es fan bilingües i després monolingües en castellà. 

Segons Aracil «...són els parlants natius de l’idioma inferior els que són 

encoratjats a ser bilingües. Ningú no insisteix en la reciprocitat».  

 

Rafael L. Ninyoles (1969)30 també ha analitzat i denunciat l’estratègia bilingüista 

quan descriu la situació sociolingüística valenciana. El prestigiós sociòleg 

afirma que «darrere de qualsevol polèmica bilingüista hi ha sempre un fons de 

duplicitat. Els al·legats bilingüistes són la justificació d’aquelles condicions 

socials i polítiques que provoquen el bilingüisme [...]. Ideològicament, el 

bilingüisme explica i alhora encobreix un mateix procés: el desplaçament d’un 

idioma per l’altre.» 

 

 

1.2.2 El punt d’arribada: la normalització lingüística 
 

D’acord amb el Diccionari de sociolingüística (2001), normalització lingüística 

es defineix com a: 

 
Procés de reorganització social consistent en l’extensió –a través dels mitjans 

educatius, polítics, culturals, etc.– de l’ús de la llengua minoritzada en quatre 

aspectes: augment de la quantitat de parlants; augment de la freqüència d’ús; 

ocupació de tots els àmbits d’ús, i facilitació de normes d’ús lingüístic més 

favorables a la presència hegemònica de la llengua dominada, especialment en 

aquells àmbits en què el seu ús sigui més clarament deficitari o regressiu. El seu 

objectiu és la normalitat lingüística. 

 

El primer autor que va fer servir aquest concepte també fou Lluís V. Aracil 

(1965) com una alternativa a la substitució i l’extinció d’una llengua. Aquest 

                                                 
30 Vegeu també Mare Espanya, Ed. Tàndem, València, 1997. 
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procés inclou dos aspectes inseparables i interdependents: a) el 

lingüisticocultural, que consisteix en l’adequació de l’estructura lingüística a les 

noves necessitats socials –estandardització, codificació, normativització... i b) el 

sociopolític, és a dir, la reorganització de les funcions lingüístiques de la 

societat.  

 

Així mateix, Rafael L. Ninyoles (1971) –i la majoria de sociolingüistes catalans– 

consideren aquests dos fronts de la normalització: d’una banda, 

l’estandardització o la codificació de l’idioma i, de l’altra, la resituació a un nivell 

normal de la cultura en peu d’igualtat amb altres cultures. Ninyoles (1975) va 

desenvolupar el concepte i va destacar que la planificació lingüística és un dels 

instruments de la normalització, però no és imprescindible. 

 

Francesc Vallverdú (1979)31 va referir-se a aquest concepte en els termes 

següents: 

 
Es produeix un procés de normalització lingüística quan en una comunitat amb 

conflicte lingüístic s’inicia, per causes sovint complexes, una recuperació de la 

llengua dominada tant en els aspectes de la normativització (ortografia, gramàtica, 

vocabulari) com en els de l’extensió social del seu ús (la llengua guanya nous 

espais d’ús i fins i tot nous parlants. 

 

Albert Bastardas (1996) en referència a la situació del català, afirma que el 

concepte normalització lingüística comprèn, com a mínim, tres subprocessos 

interrelacionats però diferents: a) l’aturada i la reinversió de la pèrdua de la 

varietat recessiva habitualment usada en les comunicacions de tipus privat, 

familiar i, en especial, en la transmissió lingüística intergeneracional; b) la 

planificació lingüística (estandardització), i c) la integració, la bilingüització i/o 

l’assimilació d’immigrants que parlen la varietat dominant o expansiva. 

 

                                                 
31 Francesc Vallverdú, Dues llengües, dues funcions?, Edicions 62, Barcelona, 1979, p. 29. 
Vegeu també, del mateix autor, «Sessió sobre la noció de normalització lingüística», Treballs 
de sociolingüística catalana, 9, Tres i Quatre, València, 1991, pp. 137-139. 
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També podem definir aquest concepte per oposició, la normalització entesa 

com el procés invers de la substitució. Tal com afirma Toni Mollà (2002), la 

normalització lingüística: 

 
[...] necessita la manifestació del conflicte lingüístic. Mentre aquest es manté 

latent, el procés de substitució pot anar escampant-se entre el teixit social. 

L’explicitació manifesta del conflicte a diversos nivells pot originar la presa de 

consciència dels membres de la comunitat lingüística i l’arrancada cap a la inversió 

de les pautes sociolingüístiques. 

 

Així doncs, el concepte normalització lingüística –i substitució lingüística– ha 

tingut un èxit molt important en la sociolingüística catalana, basca i gallega. 

Fins i tot s’ha difós àmpliament en l’àmbit polític i popular, on especialment la 

noció normalització lingüística ha passat a ser un concepte genèric de 

promoció del coneixement i l’ús social, sovint ambigu. A més, cal dir que aquest 

terme, tal com s’interpreta en la sociolingüística catalana, no es correspon 

exactament amb els termes language planning o amenagement linguistique, 

utilitzat en la sociolingüística anglosaxona o quebequesa, respectivament. Això 

és així per la diversitat de plantejaments, representacions de la realitat i 

conceptes que no són comparables.32 Per tant, el concepte no és unívoc i ha 

estat teòricament controvertit, hi ha multiplicitat d’interpretacions del seu 

significat, i fins i tot molts autors el consideren un concepte poc útil, i així 

prefereixen parlar d’adaptació sociolingüística o establiment de la llengua.33  

 

Tal com apunten Emili Boix i F. Xavier Vila (1998), per a determinats sectors, la 

normalitat lingüística –objectiu de la normalització– consistiria en el fet que el 

castellà deixara d’estar privilegiat legalment per damunt del català. Una vegada 

s’arribe a la igualtat de drets i deures per a les dues llengües en contacte i per 

als seus parlants, la normalització deixaria de tenir sentit, perquè no hi hauria 

res per normalitzar. En canvi, la majoria d’autors i especialistes recorden que la 

                                                 
32 Vegeu Gentil Puig, «La projecció exterior de la sociolingüística catalana», Treballs de 
sociolingüística catalana, 12, pp. 21-30. 
 
33 Tanmateix, pel seu èxit i coneixement general, en aquest treball de recerca continuem 
emprant el concepte procés de normalització lingüística com a útil, vàlid i actual.  
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normalització lingüística correspon a l’intent de fer reversible el procés de 

substitució lingüística i, per tant, parlar d’igualtat lingüística implica renunciar a 

la noció mateixa de normalització. Aquest és, en definitiva, el concepte que ens 

interessa destacar tenint en compte l’objecte d’estudi d’aquest treball de 

recerca. 

 

Una gran part de les referències a la normalització lingüística apel·len al criteri 

d’historicitat de la llengua pròpia,34 la qual ha de tenir un tractament preferent 

enfront de les altres llengües (discriminació positiva). També es recorda que la 

llengua recessiva ho és perquè ha estat sotmesa a un tracte discriminatori i 

explícitament lingüicida que l’ha conduït a una situació de greuge comparatiu 

en relació amb la llengua expansiva al seu propi territori històric. Això justificaria 

clarament que les institucions adoptaren mesures proteccionistes de la llengua 

recessiva. El terme normalització lingüística se sol usar en aquest sentit, 

almenys als Països Catalans, en les lleis de política lingüística i en la majoria 

dels treballs de recerca que, com el nostre, descriuen i analitzen els processos 

de normalització lingüística –o substitució– i la situació de la llengua catalana 

en determinats àmbits. 

 

Evidentment, segons la durada, les característiques i l’etapa en què es trobe el 

procés de substitució lingüística, el punt de partida de la normalització 

lingüística serà més o menys òptim, diferent. La situació inicial pot anar des de 

la ja total o gairebé absència de parlants de la llengua recessiva fins a una 

etapa de bilingüització en què la majoria de parlants encara conserven la 

llengua i la transmeten intergeneracionalment. Ara bé, el procés de 

normalització d’una llengua minoritzada no reeixirà sense una decidida política 

lingüística i sense una planificació lingüística que impulse globalment tots els 

canvis necessaris (Bastardas, 1994), incloent-hi l’elaboració, aprovació i 

aplicació de les lleis i disposicions que regulen l’ús de les llengües en contacte, 

discriminant positivament la llengua objecte normalització o llengua 

minoritzada. 

 

                                                 
34 Vegeu Sociolingüística de la llengua catalana, op. cit., p. 318. 
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Per tal com abasta un front que depassa àmpliament els aspectes purament 

lingüístics, la normalització és, com Aracil ha subratllat, una autèntica 

macrodecisió i, com a tal, requereix un exercici de poder, ja siga a través de la 

plena sobirania política o d’un substancial índex d’autogovern. Si aquest 

exercici de poder és possible i les condicions socials són favorables, la 

normalització esdevé un procés efectivament viable. 

 

Amb tot, cal tenir ben en compte les propostes i aportacions d’Emili Boix i 

Xavier Vila (1998)35 que resumim a continuació. Segons aquests autors, la 

normalització lingüística ha de tenir dos objectius fonamentals: politicojurídics i 

sociolingüístics. 

 

Des d’un punt de vista legal o glotopolític, les comunitats sotmeses a un procés 

de substitució lingüística amb una llengua minoritzada o recessiva poden 

plantejar-se tres grans tipus d’objectius polítics i jurídics: a) objectiu mínim: els 

ciutadans que ho desitgen poden fer servir legalment la llengua minoritzada en 

tots els àmbits d’ús; b) objectiu mitjà: l’objectiu mínim i, a més, que la llengua 

(tradicionalment) minoritzada siga la llengua oficial de totes les institucions, és 

a dir, la llengua de les comunicacions institucionals i la llengua d’atenció al 

públic ha de ser per defecte el català; c) objectiu màxim: que la llengua 

(anteriorment) minoritzada siga l’única llengua oficial.  

 

D’altra banda, els objectius sociolingüístics també es plantegen tres grans 

objectius de la normalització: a) objectiu mínim: la llengua recessiva ocupa tots 

els àmbits d’ús, fins i tot els més elevats o formals. Es tracta d’un objectiu 

essencialment intern a la comunitat lingüística afectada, que reorganitza els 

seus recursos lingüístics i els redistribueix d’acord amb les seues necessitats. 

En la mesura que hi haja un contacte lingüístic permanent i un procés de 

substitució avançat, els objectius mínims esdevenen insuficients i, de fet, 

impossibles d’assolir; b) objectiu mitjà: l’objectiu mínim i, a més, la bilingüització 

dels parlants de la llengua expansiva, és a dir, aconseguir que aquells que no 

tenen la llengua subordinada com a nadiua l’aprenguen i l’usen; c) objectiu 

                                                 
35 Vegeu Sociolingüística de la llengua catalana, op. cit., pp. 319-324. 
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màxim: l’objectiu mitjà i, a més, la integració lingüística dels parlants de la 

llengua expansiva, és a dir, convertir-los en membres actius de la comunitat 

lingüística de la llengua recessiva, que adopten la llengua com a pròpia i que la 

transmeten a les generacions successives. Així es garanteix la transmissió 

lingüística familiar.  

 

En qualsevol dels casos, la normalització lingüística en el terreny legal no es 

correspon necessàriament amb una normalització màxima en el terreny 

sociolingüístic. A més, cal tenir en compte que les comunitats en procés de 

substitució lingüística tard o d’hora pateixen un grau més o menys elevat de 

defecció lingüística o pèrdua de parlants que adopten la llengua dominant com 

a pròpia. En aquest sentit, l’objectiu sociolingüístic màxim seria l’única garantia 

de reversibilitat o capgirament de la substitució lingüística. No sembla possible 

que el procés tinga èxit sense una ferma i decidida política i planificació 

lingüístiques que impulsen globalment i de forma coordinada tots els canvis 

necessaris. 

 

En aquest sentit, els processos de normalització lingüística no són processos 

naturals que canvien el curs d’una llengua de manera espontània i sense 

interferències de factors aliens, sinó que, ben al contrari, són processos que 

han de comptar amb unes decisions polítiques clares, amb un marc legal 

adequat, amb uns canals de difusió i d’implantació precisos (ensenyament, 

mitjans de comunicació i administració) i han d’habilitar una sèrie d’actuacions 

estratègiques i de mesures d’intervenció destinades al canvi lingüístic, a 

canviar el curs d’una evolució suposadament natural. 

 

 



 59

2. APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA LINGÜÍSTICA EN 

L’ADMINISTRACIÓ 

 
2.1  Els orígens i la constitució del llenguatge administratiu (segles 

XIII, XIV i XV) 

2.2  El conflicte lingüístic i la resistència del català en 

l’administració (segles XVI i XVII) 

2.3  La repressió lingüística (segles XVIII i XIX) 

2.4  De la persecució política a la reincorporació del català en 

l’àmbit administratiu (segle XX) 

2.4.1  La normativització i l’estudi de la llengua (1900-1923) 

2.4.2  La subordinació lingüística en l’ús oficial (1923-1931) 

2.4.3  L’intent de redreçament i el reconeixement oficial (1931-

1939) 

2.4.4  La política lingüística d’extermini (1939-1975) 

2.4.5  La transició política (1975-1982) 

2.4.6  De la política lingüística a la contraplanificació (1982-

2004) 

2.4.6.1  Etapa renovadora (1982-1990) 

2.4.6.2  Etapa de la inèrcia i l’ambigüitat (1990-1994) 

2.4.6.3  Etapa de reactivació del secessionisme 

lingüístic (1994-2004) 
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2. APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA LINGÜÍSTICA EN 

L’ADMINISTRACIÓ 

 

2.1  Els orígens i la constitució del llenguatge administratiu 
(segles XIII, XIV i XV) 

 
La història de la llengua i cultura catalanes al País Valencià comença, com és 

obvi, amb l’expansió de la Corona catalanoaragonesa per la Mediterrània, la 

conquesta del Regne de València (1232-1245) i la repoblació cristiana 

subsegüent, que es va allargar en algunes zones fins al segle XVII, a causa de 

l’expulsió dels moriscos.  

 

En el període comprès entre la segona meitat del segle XIII i la primera meitat 

del XV –que, en alguns aspectes, es perllonga durant tota aquella centúria–, el 

català s’imposa al llatí quant als usos administratius i jurídics, esdevé la llengua 

preferent en la relació politicoadministrativa, cultural i econòmica entre els 

països sota la jurisdicció de la Corona catalanoaragonesa i s’hi aconsegueix 

establir un model de llenguatge escrit que progressivament va ocupant, a més 

de l’àmbit administratiu i jurídic, els diversos camps de la cultura i del 

coneixement.36 Anteriorment, però, la documentació administrativa es 

redactava exclusivament en llatí: 

 
València, 17 de març de 1260 

Arnau de Romaní ven al frare Bernat de Salanoba, lloctinent del «Castellán» 

d’Amposta de l’Orde de l’Hospital, l’alqueria de «Rahal Maçoth» (Picanya) per 

1.100 sous valencians.37 

 

In nomine Domini Jesuchristi amen. Noverint universi quod nos Arnaldus de 

Romani[n]o, miles, per nos et omnes nostros presentes et futuros bono animo et 

certa sciencia absque omni vi vendimus, concedimus et corporaliter de presenti 

                                                 
36 Joan Anton Rabella, «Llengua de la Cancelleria i llengua de tothom», Enciclopèdia de la 
llengua catalana, Edicions 62, Barcelona, 2001, pp.48-51. 
 
37 El text complet el recull José Royo Martínez en Evolución histórica de una institución local: el 
Ayuntamiento de Picanya, 1991, p. 137. 
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tradimus vobis fratri Bernardo de Salanoba tenenti locum castellani Amposte et 

vestris successoribus in perpetuum totam illam nostram alqueriam vocatam Rahal 

de Maçoth cum turris et domibus; in qua alqueria sunt quinquaginta jovatas terre 

panis et vini qui alqueria est in termino de Torrente et ipsam habemus et tenemus 

sub domino hospitalis ratione nostre emptionis quam facimus de dicta alqueria a 

Pontio de Sanauja manumissioris testamenti Petri de Sanauja fratris sui quondam, 

et tutor Prime et de Saurine filiorum Petri de Sanaogia defuncti ut in instrumento 

emptionis inde facto quod vobis tradimus plenius continetur. 

 

A partir de l’any 1240, la legislació de referència per a la majoria de poblacions 

valencianes és el Costum de València, precedent dels Furs. L’any 1276, Jaume 

I va disposar que tota la documentació del Regne de València es redactara en 

romanç i no en llatí. La Cancelleria Reial va començar a aparèixer com una 

institucionalització del poder reial, tanmateix l’establiment definitiu d’aquesta 

institució, dotada d’una estructura eficaç i d’uns funcionaris selectes, no es va 

produir fins a l’any 1344, amb les Ordinacions palatines del rei Pere el 

Cerimoniós. 

 

La Cancelleria actuava com a factor d’unitat i cohesió de la llengua catalana i 

servia com a model que calia imitar per a tots els usos cultes. En el català de la 

Cancelleria Reial es registra gairebé tota la documentació oficial de la 

Generalitat de Catalunya, de la Generalitat del Regne de València i del Gran i 

General Consell del Regne de Mallorques, a més de la de tots els municipis i 

notaris.38 A les comarques interiors, en un primer moment, els documents 

s’escrivien en llatí o en el castellà-aragonès vernacle, però a la darreria del 

segle XIV s’hi propagà, plena de prestigi, la llengua oficial del Regne, i apareix 

redactada normalment en català la documentació administrativa, judicial i 

eclesiàstica de Sogorb, Xèrica, Xelva, Bunyol, Aiora i Énguera, fins al segle 

XVII.39 

 

 

                                                 
38 Manuel Sanchis Guarner, Aproximació a la història de la llengua catalana, Salvat Ediciones 
Generales, Barcelona, 19922, p. 162. 
 
39 Manuel Sanchis Guarner, La llengua dels valencians, Tres i Quatre, València, 19724, 199216, 
p. 144. 
 



 63

21 de maig de 1646 

Joan Ramos, llaurador de Picanya, presta jurament del càrrec de jurat davant de 

Nicolau Fraix Martínez, procurador general del comendador Martí de Sesse. 

Arxiu de Protocols del Col·legi del Corpus Christi. Notari: Francesc Joan Brosso. 

Núm. 5668 

 

Sexto die vero intitulato vigessimo primo mensis maii. 

Constituhit personalment Joan Ramos, llaurador del loch de Picanya, davant 

mosen Nicolàs Fraix Martínez, prevere, en nom de procurador general de don 

Martí de Sesse de la religió de sent Joan de Hierusalem, comanador de Torrent y 

Picanya y en presencia de mi Frances Joan Brosso, notari y dels testimonis devall 

escrits, per a haver de prestar jurament del offici de jurat de dit loch de Picanya, en 

que es estat elet y nomenat per al present any mil sisçents quaranta y sis en mil 

sisçents quaranta y set, havent pres un missal lo dit mossen Nicolàs Fraix 

Martínez obrí aquell estant en la sacrestia del Collegi de Corpus Christi y lo dit 

Joan Ramos estant agenollat possa les mans damunt los sants quatre evangelis y 

jura adaquells y a nostre Senyor Deu Jessuchrist de que se haura be, lleal y 

degudament en dit offiçi de jurat de dit loch de Picanya y que administrará justiçia 

ab egualtat, guardants furs y privilegis del present regne, ussos y bons costums de 

dit loch y ordinaçions de la dit religió; aixi Déu li ajude. Requerint de primissis carta 

publica etc. La qual fonch rebuda en dit collegi de Corpus Christi los dia, mes e 

any dessus dits.40 

 

Podríem dir que el català cancelleresc era una mena de koiné o llengua 

comuna de comunicació, d’ús general, que no coincidia estrictament amb la 

variant parlada de la llengua, però on tots els homes cultes es retrobaven per a 

l’expressió escrita. Com a institució, va perdurar fins al 1494, data en què 

Ferran II va incorporar les seues funcions al Consell d’Aragó.  

 

Durant el segle XV es completa l’ordenament jurídic de la Corona 

catalanoaragonesa amb les Constitucions i altres drets de Catalunya, els Furs e 

Ordinacions del Regne de València i el Sumari o Repertori de les franqueses i 

privilegis del Regne de Mallorques. Aquest segle constitueix el període daurat 

de la llengua i la literatura catalanes. 

 

                                                 
40 José Royo Martínez, op. cit., p.151. 
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M. Àngels Diéguez, en l’estudi lingüístic sobre El llibre de Cort de Justícia de 

València (1279-1321), explica que la llengua en què està redactat aquest llibre 

és el català. En poques ocasions trobem algunes cartes en aragonès i castellà, 

i en altres s’usa el llatí. Com a exemple, en el llibre 1 –que és un recull de 

cartes– el català és la llengua emprada pel justícia en les cartes que escriu, 

encara que vagen adreçades, per exemple, als Jurados de Calataiud, al judez e 

alcaldes de Linars o a l’alguaçir de Requena. En aragonès i en castellà hi ha 

les cartes rebudes de persones d’aquests orígens, ja que ens trobem davant de 

trasllats literals. El llatí és utilitzat en les cartes del rei.41 

 

Carles Duarte, en el llibre Síntesi d’història de la llengua catalana (1981), 

distingeix quatre etapes d’evolució en la constitució del llenguatge administratiu 

català: 

 

a) Etapa de gènesi (des de la segona meitat del segle XII fins a la primera 

meitat del XIII). En aquesta etapa trobem les primeres manifestacions 

escrites en català, documents amb una redacció molt imperfecta i 

generalment curts o fragmentaris: la versió literal del Llibre jutge, un codi 

de lleis visigòtic, les Homilies d’Organyà, un sermonari. 

b) Etapa de creixement (des de la segona meitat del segle XIII fins a la 

primera meitat del segle XIV). És l’època en què apareixen els primers 

grans codis legislatius redactats originàriament en català: els Costums 

de Tortosa, els Furs de València, els Usatges de Barcelona, el Llibre del 

Consolat de Mar, etc. 

c) Etapa de saó (des de la segona meitat del segle XIV fins a la primera 

meitat del segle XV). És l’etapa més destacada de la Cancelleria Reial, 

en què el llenguatge administratiu esdevé el model de prosa literària 

catalana. Entre els funcionaris responsables de la redacció destaca 

Bernat Metge, secretari reial. 

d) Etapa de desedificació (a partir de la segona meitat del segle XV). Es 

tracta de l’època en la qual conflueixen de manera decisiva una sèrie de 
                                                 
41 M. Àngels Diéguez, El llibre de Cort de Justícia de València (1279-1321), Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Alacant / 
Barcelona, 2001, pp. 22-23. 
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fets polítics i factors culturals que enceten un procés de llatinització i 

castellanització que desnaturalitza el llenguatge administratiu català. 

 

 

2.2  El conflicte lingüístic i la resistència del català en 
l’administració (segles XVI i XVII) 

 
A partir de segona meitat del segle XV es produeixen certs esdeveniments, 

factors polítics i culturals, fins i tot demogràfics, que palesen una certa 

«decadència» que va afectar els usos escrits en català, sobretot l’ús literari. 

S’enceta un procés de llatinització de la mà de l’humanisme que anul·la 

pràcticament l’ús culte del català en l’ensenyament universitari, l’Església i fins 

tot en la literatura.  

Durant el segle XVI, a més, pren força el procés de castellanització. La 

desaparició de la cort reial de les terres catalanes va ser un factor de molta 

importància en aquest procés, ja que la Cancelleria Reial va deixar d’actuar-hi 

com a element unificador de la llengua i com a referència en l’àmbit escrit. A 

més, sobretot al País Valencià, l’aristocràcia i les classes altes comencen a 

castellanitzar-se ràpidament. Així, en el segle XVII, quan el llatí comença a 

minvar, el castellà es converteix, de fet, en la llengua rival.  

 

A partir del Compromís de Casp (1412) s’introdueix a la Corona 

catalanoaragonesa la dinastia castellana dels Trastàmara i la situació 

sociolingüística favorable comença canviar. L’any 1469, Ferran el Catòlic es 

casa amb Isabel de Castella per tal d’unir els regnes de Castella amb els 

regnes de Catalunya i Aragó, ja que les directrius del seu govern, 

d’uniformització lingüística i cultural, es van orientar més aviat cap als 

interessos castellans. Aquesta unió va marcar l’inici explícit de la subordinació 

lingüística a favor del castellà. Així, l’any 1493 el rei es va adreçar per primera 

vegada en castellà als jurats de València.  

 

Com a conseqüència, la noblesa, que havia començat a castellanitzar-se al 

final del segle XV, va continuar aquest procés amb més força durant els segles 
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XVI i XVII. Aquest fet va provocar que molts escriptors voluntàriament 

substituïren el català, llengua emprada normalment per tota la població, pel 

castellà, llengua de la noblesa. Tot plegat, alentia i frenava el procés d’extensió 

de l’ús social de la llengua i feia que es relaxara, a poc a poc, la qualitat de la 

normativa emprada i la consciència d’unitat lingüística.  

 

Malgrat tot, la situació de l’ús del català en l’àmbit administratiu i jurídic era 

diferent, ja que continuava resistint com a llengua de referència i sent la llengua 

principal de relació institucional (és encara oficial en els organismes públics) i 

no es produeixen retrocessos perceptibles fins a la fi del segle XVII, quan 

comença a aparèixer documentació administrativa escrita en castellà, a causa 

de la presència de funcionaris castellans, per imitació de la llengua que 

emprava la cort reial i per la influència de la Inquisició espanyola. 

 

 

2.3 La repressió lingüística (segles XVIII i XIX) 
 

La derrota en la Guerra de Successió dels països de la Corona 

catalanoaragonesa (1705-1714), partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria, per les 

tropes castellanes, partidàries de la dinastia borbònica de Felip V, va suposar 

l’inici d’una etapa de persecució política, brutal i explícita, de la llengua i cultura 

catalanes. El triomf botifler es va produir al País Valencià en la batalla 

d’Almansa, el 25 d’abril de 1707. 

 

El 29 de juny de 1707, el rei borbó promulgà el Decret de Nova Planta al País 

Valencià, que abolia tots els furs i privilegis, i annexionava el Regne de 

València al de Castella, és a dir, reduïa el País Valencià als usatges, les lleis i 

els costums practicats a Castella. El català deixa de ser llengua oficial i és 

substituït pel castellà en l’àmbit de l’administració, l’ensenyament, els tribunals, 

l’Església, i comença obertament la persecució política de la llengua i la cultura 

pertot arreu. 
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Madrid, 29 de juny de 1707 

...Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia, y todos sus 

habitadores, por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de 

fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, 

privilegios, exempciones y libertades que gozaban, y que con tal liberal mano se 

les habían concedido, así por mí como por los reyes mis predecesores, 

particularizándolos en esto de los demás reinos de mi corona, y tocándome el 

dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, pues a la 

circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en 

esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos 

han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión; y considerando 

también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y 

derogación de las leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanzas de 

costumbres podría Yo alterar aun sin los grandes y fundados motivos y 

circunstancias que hoy concurren para en lo tocante a los de Aragón y Valencia: 

He juzgado por conveniente, así por esto, como por mi deseo de reducir todos mis 

reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbre, y 

tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y 

plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente como desde luego 

doy abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y 

costumbres hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia; 

siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica 

y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en sus tribunales… 

Fragment del Decret de Nova Planta42 

 

El Consejo de Castilla, és a dir, la monarquia espanyola tenia un objectiu 

prioritari: que tots els territoris que anaven conquerint tingueren les mateixes 

lleis, una sola moneda i una sola llengua, el castellà. La política lingüística del 

Consejo era l’extensió de l’ús i la normalització de la llengua castellana i, per 

tant, l’extermini i la substitució total de les altres llengües diferents del castellà, 

en tots els àmbits i territoris conquerits pels reis de Castella des de Felip V. 

Amb aquesta finalitat, la monarquia i el Consejo de Castilla van dictar 

disposicions que prohibien o limitaven l’ús del catalán o idioma valenciano en 

els diversos àmbits considerats de prestigi: l’administració pública, els tribunals, 

els notaris, l’Església, l’escola, el comerç... i, per tant, en la vida municipal. 

                                                 
42 Àngel Cosmos, Al Tall canta amb tot el poble, Impremta Palàcios, Sueca, 1981, p. 42. 
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Carles Ros, el 1750, fa al·lusió al problema de la castellanització en 

l’ensenyament en la Breve esplicación de las Cartillas Valencianas. 

 
Por el uso general de la lengua castellana en esta ciudad, conviene también 

conservar la valenciana, pues el que no sabe escribir ni leer su idioma, suponiendo 

que lo habla, no podrá (con destreza) conseguirlo en otro; porque carecer de la 

inteligencia del bien leer y escribir su materno idioma (usándolo en el habla), o es 

por falta de talentos, o por no aplicación a la ortografía; luego, por cualquiera de 

las dos circunstancias, no podrá valenciano alguno entender bien el castellano ni 

otro, ignorando el suyo.43 

 

Els diputats de l’antiga Corona d’Aragó, l’any 1760, van adreçar al nou rei, 

Carles III, una demanda de reconeixement de la llengua catalana en l’àmbit 

eclesiàstic. 

 
Hay otras leyes que obligan a que en Cataluña, Valencia y Mallorca sean obispos 

y clérigos de sus iglesias los que nacieron y se criaron en aquellos reynos. Porque 

en ellos se habla una lengua particular, y aunque en las ciudades y villas 

principales muchos entienden y hablan la castellana, con todos los labradores ni 

saben hablarla ni la entienden [...] quanto convendría que los obispos, así en las 

Indias como en España, no teniendo el don de lenguas que tuvieron los apóstoles, 

hablaran la lengua de sus feligreses.44 

 

L’antic Regne de València va conservar pràcticament intacta la seua integritat 

territorial i fou dividit en tretze corregimientos o gobernaciones: els de Morella, 

Peníscola, Castelló de la Plana, València, Alzira, Cofrents, Montesa, San Felipe 

(Xàtiva), Xixona, Alcoi, Dénia, Alacant i Oriola. Cadascun era governat per un 

corregidor, que era a més president del cabildo del municipi de la capital. Les 

altres ciutats del país eren governades per alcaldes majors o ordinaris. 

 

Els capítols municipals s’organitzaren a l’estil castellà, i els antics jurats foren 

substituïts per regidors. Aquests eren o bé de designació reial, o bé perpetus i 
                                                 
43 M. Conca i altres, Escola i llengua al País Valencià, Tres i Quatre, València, 1976, p. 111. 
Vicent Pitarch, Defensa de l’idioma, Tres i Quatre, València, 1972, p. 85. 
 
44 M. Conca, op. cit. pp. 111-112. 
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hereditaris. Des del 1739 es va introduir la pràctica castellana de vendre 

aquests càrrecs municipals. L’any 1766 foren creades dues noves 

magistratures: els síndics i els diputats del comú. Aquesta innovació representà 

un tímid intent democratitzador, ja que eren elegits per sufragi indirecte, però 

les atribucions dels nous funcionaris van restar sempre escasses.45 

 
17 de gener de 1764 

Les autoritats municipals de Picanya que han d’exercir els oficis respectius el 1764 

juren davant de fra Vicent de la Figuera i Calataiud, procurador general del 

comanador, Silverio Doz y Naval. 

Arxiu del Regne de València. Protocols. Notari: Josep Vicent. Núm. 8127. 

 

En la ciudad de Valencia y parroquial yglesia de san Juan del Hospital, a los diez y 

siete de enero de mil setecientos sessenta y quatro. Ante mi el escrivano y testigos 

infraescritos, estando sentado a la parte del evangelio en silla cubierta de 

damasco carmesi y almohada a los pies el ylustrisimo señor fray don Vicente de la 

Figuera y Calatayud, cavallero de la religión de san Juan de Jerusalén y 

comendador de la encomienda de Cantavieja y la Iglesuela, en nombre del 

ylustrisimo señor fray don Silverio Doz y Nabal, caballero de dicha religión, 

comendador de la encomienda de Torrente y sus anexos. Consta del poder 

general, ante Francisco Alexos Saneli, escrivano de la ciudad de Zaragoza, en 

veinte y siete de abril de mil setecientos sesenta y tres. 

Comparecieron personalmente Andres Montesa, alcalde del lugar de Picaña, uno 

de los que componen de dicha encomienda, Vicente Thorubio, regidor primero, 

Joseh Serrador, regidor segundo y Salvador Baixauli, alcalde de huerta, elegidos 

para este presente año por dicho señor don Vicente de la Figuera en el expresado 

nombre. Los quales juraron a Dios Nuestro Señor sobre los quatro santos 

evangelios, en mano y poder de dicho señor apoderado, de portarse fiel y 

legalmente en el uso y exercicio de sus oficios, depuesto todo humano respeto, 

quedando responsables a lo que por omisión o comisión suya respectivamente se 

faltare a la buena administración de justicia o se perjudicare al bien público de 

dicho lugar de Picaña del qual son vecinos; para cuyo cumplimiento obligaron sus 

personas y bienes, muebles y raices, havido y por haver en toda parte; de las 

quales cosas, que assí passaron, requirió dicho señor Fray don Vicente de la 

Figuera en nombre de su principal se reciba esta escritura pública que firmo y no 

dichos oficiales porque dixeron no saber escrivir y por ellos, a sus ruegos lo firmó 

                                                 
45 Ricard Pérez Casado i altres, País Valencià. Geografia i història, Papers bàsics 3 i 4, 
València, 19873, p. 121. 
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uno de los testigos, que lo fueron Bertholome García, sacristan de dicha yglesia y 

Victoriano López, escriviente, vezinos de Valencia.46 

 

La primera disposició que va signar Carles III en contra del català al País 

Valencià va ser el 1764 amb la Real Cédula de aprobación de Ordenanzas 

para el establecimiento de un Comercio activo de Mercaderes de Vara en 

Valencia, baxo la protección de San Antonio de Padua, amb la qual obligava 

cada membre del gremi a tenir els llibres relligats, folrats i foliats en l’idioma 

castellà.47 

 

Quatre anys més tard va signar la Real Cédula de Aranjuez de 1768, amb la 

qual regulava la uniformització dels aranzels judicials i, sobretot, l’ús exclusiu 

del castellà en la vida pública i a les escoles. 

 
DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, [...] se há acordado en su 

conseqüencia y cumplimiento expedir efta mi Cédula: [...] 

 

VI. En la Audiencia de Cataluña quiero cese el eftilo de poner en latin las 

Sentencias, y lo mismo en qualesquiera Tribunales Seculares donde se observe 

tal práctica, por la mayor dilacion y confusion, que efto trae, y los mayores daños 

que se causan, siendo impropio, que las Sentencias se escriban en lengua eftraña, 

y que no es perceptible á las Partes, en lugar que escribiéndose en romance, con 

mas facilidad se explica el concepto, y se hace familiar á los interesados; por cuya 

razon desde el Santo Rey Don Fernando Tercero cesó en Castilla la práctica de 

actúar en latin, y en Aragon se fue defterrando el lemosino desde Fernando el 

primero, contribuyendo efta uniformidad de lenguas á que los Procesos guarden 

mas uniformidad en todo el Reyno; y á efte efecto derogo y anulo todas 

qualesquier resoluciones, ó eftilos, que haya en contrario, y efto mismo 

recomendará el mi Consejo á los Ordinarios Diocesanos, para que en sus Curias 

se actúe en lengua Caftellana. 

 

VII. Finalmente mando, que la enseñanza de primeras Letras, Latinidad, y Retórica 

se haga en lengua Castellana generalmente, donde quiera que no se practique, 

cuidando de su cumplimiento las Audiencias y Jufticias respectivas, 

                                                 
46 José Royo Martínez, op. cit., p. 164. 
 
47 Francesc Ferrer i Gironès, La persecució política de la llengua catalana, Edicions 62, 
Barcelona, 19851, 19936, pp. 34-35. 
 



 71

recomendándose también por el mi Consejo á los Diocesanos, Universidades, y 

Superiores Regulares para su exâcta observancia, y diligencia en extender el 

idioma general de la Nacion para su mayor armonía, y enlace recíproco. 

 

VIII. Por efta uniformidad declaro no quedan derogadas las Leyes municipales, ni 

la práctica judicial recibida en todo lo demas, pudiendo todo Tribunal proponer al 

mi Consejo lo que observare digno de remedio en otros asuntos separadamente. 

Por tanto, encargo á los muy Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos, 

Priores de las Ordenes, Visitadores, Provisores, Vicarios, y demas Prelados, y 

Jueces Eclesiáfticos de eftos mis Reynos; y mando á los del mi Consejo, 

Presidentes y Oidores, Alcaldes de mi Casa y Corte, y de las mis Audiencias y 

Chancillerías, Corregidores, Asiftente, Gobernadores, Alcaldes-mayores y 

ordinarios, y demas Jueces y Jufticias de eftos mis Reynos, guarden, cumplan y 

executen, y hagan guardar y observar en todo y por todo las Declaraciones que 

ván hechas en efta mi Real Cédula, por ser indispensablemente precisas para 

uniformar el gobierno y adminiftracion de la Jufticia en todos mis Reynos en los 

negocios forenses; teniendo relacion las Escuelas menores en la lengua 

Caftellana, con la facilidad de que los Subalternos se inftruyan en ella, para 

exercitarla en los Tribunales... 

 

Amb aquesta Reial Cèdula, Carles III, per primera vegada en la història, 

prohibia l’ensenyament del català a les escoles de primeres lletres i manava 

que l’organització escolar pública i privada (mestres, títols, programes escolars, 

control de l’ensenyament) fóra regulada per l’Estat. Per a aconseguir aquest 

objectiu, s’adreça a la justícia, però també als diocesans, a les universitats i als 

superiors dels ordes regulars.48 

 

En un document de consulta al rei sobre la Reial Cèdula que va subscriure el 

Consejo de Castilla es poden llegir els motius i els arguments pels quals la 

monarquia va prohibir el català en l’ensenyament:  

 
Con este motivo se deveria tambien recomendar a los Ordinarios Diocesanos para 

que en sus Curias se actue precisamente en Lengua Castellana cesando la 

practica de la latina o Lemosina, a fin de acercarse en la practica forense en todo 

lo posible a la uniformidad los Tribunales Eclesiasticos con los Seculares. [...] Para 

esto seria preciso tanvien que la enseñanza de primeras Letras, Latinidad y 

                                                 
48 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. pp. 35-37. 
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Retorica fuese en Lengua Española, porque sin esto no puede hacerse general, 

como conviene a la mejor unión de todas las Provincias de la Monarquia que es un 

punto esencial sobre que debe trabajar todo Govierno, para que depuesto todo 

espiritu provincial se subrogue el laudable de Patria o Nación. 

 

Amb aquests textos es fa palès que en el segle XVIII l’ús de la llengua catalana 

era normal en la pràctica judicial i, a més, era el vehicle de comunicació dels 

documents públics, administratius i judicials.49 

 

Tal com diu Ferrer i Gironès, el castellà s’havia d’enfrontar a la llengua 

catalana, la qual volia subsumir, per tal d’aparèixer com a única llengua 

nacional de la monarquia. Moltes vegades els filòlegs han errat quan valoren 

els idiomes exclusivament d’acord amb el seu ús literari per determinar si 

estaven en aperduament. Si el català haguera estat en decadència, cal pensar 

que no s’hauria promulgat la Reial Cèdula per la qual se’n prohibia 

l’ensenyament a les escoles i la utilització en els tribunals i les cúries. 

 

Aquesta Reial Cèdula no va restar en un calaix. Els bisbes, els priors, els 

superiors dels ordes, els jutges eclesiàstics... vetllaven pel seu compliment de 

manera activa, així com també les audiències, els corregidors, els governadors, 

els alcaldes majors i els jutges. 

 

En aquest sentit, el 1784, a la ciutat d’Alacant, les autoritats van aplicar un 

sistema de multes contra tots aquells que parlaren català en públic pertot 

arreu.50 

 

I, segons un manuscrit facilitat pel senador d’Alacant J. V. Bevià a F. Ferrer, 

sabem que el 1787 el governador de la sala del Crimen de l’Audiència de 

València i oïdor de la Reial Audiència, Francisco Antonio Vázquez, va extremar 

la vigilància de prohibir el català per ordres rebudes de Joaquín Herrán, 

ministre del Consejo de Castilla. Amb aquesta finalitat, el governador va enviar 

                                                 
49 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 40. 
 
50 Ernest Lluch, «Nació i regió als Països Catalans: economia política, estructures territorials i 
ideologies», Debat sobre els Països Catalans, Barcelona, 1977, p. 76. 
 



 73

una carta a l’alcalde major de Novelda, per la qual ordenava que ell o, a través 

dels alcaldes ordinaris, el regidor degà i el síndic procurador general vigilaren 

«que el Maestro no permita que los niños ablen en el idioma valenciano, si que 

les instruya en el castellano para la mejor pronunciación. Que esta orden se 

observe y cumpla por los sucesores en sus respectivos empleos, y al ingreso 

de ellos se les hará saber por el ese Ayuntamiento...».51 

 

Amb aquesta carta podem comprovar que en el segle XVIII una de les funcions 

dels ajuntaments –com a administració més pròxima als ciutadans–, en 

col·laboració amb el Consejo de Castilla, era perseguir l’ús del català a l’escola.  

 

Com veiem, aquesta situació que durarà ben bé fins al principi del segle XX i en 

alguns casos fins als nostres dies, els ajuntaments contribuïen a la política 

lingüicida, ben planificada, del Consejo de Castilla contra totes les llengües que 

foren diferents del castellà.  

 

Malgrat totes les instruccions perquè progressivament es castellanitze 

l’administració pública, durant el segle XVIII, hi ha una part important dels 

funcionaris que encara escrivien en català, perquè no tenien suficient 

competència lingüística per escriure en castellà. 

 

A instàncies de la Junta General de Comercio y Moneda de Madrid i de la Junta 

de Comerç Particular de València, el 24 de desembre de 1772, el rei Carles III 

va signar una Reial Cèdula sobre els llibres de comptabilitat que ordenava que  

aquests s’havien d’escriure en castellà. Els comerciants portaven els seus 

llibres en francès, anglès, italià o en els idiomes que més els convenia, fet que 

dificultava als jutges i cònsols que dictaminaren correctament. El Consolat de 

València va tenir diversos problemes en la tramitació de diverses causes de 

fallida. Per aquest motiu el rei va dictar aquesta reial cèdula:52 

 

                                                 
51 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 48. 
 
52 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. pp. 52-53. 
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He tenido por bien expedir la presente mi Real Cedula, por la qual mando, que 

todos los Mercaderes, y Comerciantes de por mayor y menor de estos mis 

Reynos, y Señorios, sea Naturales, o Extrangeros, lleven, y tengan sus Libros en 

Idioma Castellano [...] y que el que contraviniere a ella, incurra en las mismas 

penas que establece, las quales se le sacaran irremisiblemente.... 

 

El Consejo de Castilla, a través del ministre d’Estat, José Moñino, comte de 

Floridablanca, va promulgar la Provisió del 22 de desembre de 1780, més 

coneguda com la Provisió del comte de Floridablanca, en què delimitava als 

mestres el pla d’estudi i se’ls obligava a ensenyar el castellà: 

 
En todas las escuelas del Reyno se enseñe a los niños su lengua nativa por la 

Gramática que ha compuesto y publicado la Real Academia de la Lengua: 

previniendo que a ninguno se admita a estudiar Latinidad, sin que conste antes 

estar bien instruido en la Gramática Española.  

Que asimismo se enseñe en las escuelas a los niños la Ortografia por la que ha 

compuesto la misma Academia de la Lengua... 

 

En aquesta època ja es donava per fet que la llengua nativa dels xiquets era el 

castellà, encara que a casa parlaren català. 

 

Per l’any 1812, la política lingüística de la monarquia espanyola continua pel 

mateix camí: només es parlava una llengua, la castellana. Per tant, ni en la 

Constitució de Cadis ni en la resta de les constitucions que es van aprovar en 

el segle XIX es van tenir en compte les altres llengües de l’Estat. L’única llengua 

que es podia emprar en els documents oficials o a l’escola era el castellà. 

 

Francesc Ferrer i Gironès, en el llibre La persecució política de la llengua 

catalana, recull i comenta exhaustivament un bon nombre de disposicions 

legals i instruccions oficials dels estats espanyol i francès contra la llengua 

catalana, des del segle XVIII ençà. La prohibició de l’ús del català i la imposició 

del castellà iniciada en el segle XVIII amb els decrets de Nova Planta, es va 

anar completant progressivament a través d’un seguit de lleis i instruccions 

governamentals que van intentar per tots els mitjans accelerar el procés de 
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substitució lingüística, sobretot en els àmbits oficials, administratiu i judicial, i 

més tard en l’ensenyament i l’Església.53 

 

En l’article 368 establia que el Pla general d’ensenyament havia de ser 

uniforme en tot el reialme, és a dir, en castellà. 

 

El Pla Quintana o Pla d’ensenyament del 1821, el Pla i reglament d’escoles de 

primeres lletres de 1825, el Reglament de les escoles públiques d’instrucció 

primària elemental de 1838 i el Reglament per a les escoles normals 

d’instrucció pública del regne de 1849, tots aprovats per reial decret, són una 

continuació de la prohibició, explícita, de l’ús del català a les escoles públiques. 

En cap cas no es parla del fet lingüístic peninsular. O bé regulen que tot 

l’ensenyament públic ha de ser uniforme, és a dir, en castellà, o obliguen que 

l’ensenyament de la gramàtica i l’ortografia siga de la llengua castellana. 

 

El fet que el català no s’estudiara enlloc provocava, en conseqüència, que 

alguns notaris no tingueren la competència lingüística suficient per a escriure 

les escriptures en català. No obstant això, l’any 1860 a Catalunya encara hi 

havia escrivans amb prou coneixements gramaticals.54 

 

Per això, l’any 1862, el ministre de Gràcia i Justícia, Santiago Fernández, en 

elaborar la Llei del notariat, va disposar en l’article 35 que:  

 
Los instrumentos públicos se redactaran en lengua castellana y se escribiran con 

letra clara, sin abreviaturas, y sin blancos.55 

 

D’altra banda, l’any 1874, el Reglament de la llei del notariat va tornar a reiterar 

la prohibició d’escriure en català. No obstant això, la política lingüicida de l’Estat 

no obtenia del tot els seus fruits com a conseqüència de l’analfabetisme que hi 

                                                 
53  Vegeu també els llibres de Francesc Ferrer i Josep Cruañas, Els drets lingüístics dels 
catalanoparlants, Edicions 62, Barcelona, 1990 i Josep M. Solé i Joan Villarroya, El catalán, 
una lengua asediada, Columna, Barcelona, 1995.  
 
54 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 72. 
 
55 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 70. 
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havia entre la població. Una gran part de la ciutadania no havia pogut anar a 

l’escola i, per tant, no entenia el castellà.  

 

El català era ben viu entre el poble valencià, fet que obligava els notaris a saber 

el dialecto particular de los otorgantes o testigos. Vegem l’article 62 que 

regulava:  

 
Cuando se hubiere de insertar documento, párrafo, frase o palabra de otro idioma, 

o dialecto, se extenderá inmediatamente su traducción, o se explicará lo que el 

otorgante entiende por la frase, palabra, o nombre exótico [...] En el caso del 

párrafo 3º del art. 25 de la Ley, los Notarios explicarán a los otorgantes y testigos 

en su dialecto particular la escritura extendida en castellano, si hubiere alguno que 

no entendiera este idioma. 

 

L’any 1915 es va aprovar el Reglament de la llei hipotecària, que es va redactar 

en el mateix sentit que el dels notaris. De fet, en qualsevol compravenda les 

escriptures havien de passar per la notaria. 

 

Amb la Llei del Registre Civil de 1870 no es prohibia directament l’ús del català, 

però en l’article 28 s’exigia que tots els documents que estigueren escrits en 

qualsevol llengua que no fóra la castellana s’havien de traduir a aquesta 

llengua, la qual cosa significa que un document que només estiguera escrit en 

català no tinguera validesa. D’altra banda, encara que les constitucions 

espanyoles aprovades no reconeixien l’existència d’altres llengües, en la 

pràctica no tenien més remei. La prova més fefaent és l’existència d’una 

Secretaria de la Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado.  

 
Cuando los documentos presentados se hallen extendidos en idioma extranjero o 

en dialecto del país, se acompañará a los mismos su traducción al castellano, 

debiendo certificar de la exactitud de ella el Tribunal o funcionario que los haya 

legalizado, o en Secretaria de la Interpretación de Lenguas del Ministerio de 

Estado, o cualquier otro funcionario que para ello esté completamente autorizado. 

 

A la darreria del segle XIX sorgeix a Catalunya la Renaixença, un catalanisme 

polític que volia defensar els seus interessos econòmics i salvaguardar el 
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patrimoni cultural i lingüístic propi. Però, al País Valencià, aquest sentiment 

patriòtic per defensar la terra, la cultura i la llengua no sorgeix amb la mateixa 

força. Tanmateix, tenim la figura de Constantí Llombart, que va fundar l’any 

1878 «Lo Rat Penat» i Teodor Llorente, autor fonamental en aquest moviment 

renovador. 

 

L’any 1885, Valentí Almirall, en representació del Centre Català, formula una 

protesta davant del rei Alfons XII i li presenta una memòria, «Memoria en 

defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña», que reflecteix molt 

clarament quina era la situació sociolingüística a Catalunya i als Països 

Catalans: 

 
Ya que por incidencia hemos hablado de los idiomas que en España se usan, 

¿qué otra prueba se necesita de la diversidad de razas o grupos en su pueblo, que 

la tenacidad con que tales idiomas se conservan? Ni la constancia, ni el afán de 

predominio del grupo castellano han logrado supeditarnos completamente en este 

punto. Nada importa que el catalán haya sido desterrado de las escuelas, con gran 

perjuicio de la instrucción popular en nuestras comarcas; nada que en las oficinas 

y tribunales deban usar el castellano hasta los que, por no comprenderlo 

perfectamente, corren el peligro de quedar perjudicados o indefensos; nada que 

en la contratación deba el interesado fiarse de una traducción de palabra, que se 

presta al error y aun al engaño. No sólo seguimos hablando catalán, sino que en 

los últimos años se ha verificado el renacimiento literario de nuestra lengua, 

habiendo tomado tal vuelo, que hoy cuenta ya nuestra joven literatura obras de 

empeño en casi todos los ramos. 

 

El 1888, la Lliga de Catalunya envia un missatge a la reina regent, en què 

demanen que la llengua catalana siga oficial a Catalunya «per a totes les 

manifestacions de la vida d’aquell poble». Aquest fet va escandalitzar els 

polítics de Madrid i els van menysprear tractant-los de bojos i extravagants, 

entre altres qualificatius pejoratius. 

 

El 1896 el diputat valencià, Manuel Polo i Peyrolón, va formular un prec al 

Congrés del Diputats, en què sol·licitava que s’ensenyara valencià a València i 

que s’exigira el requisit lingüístic per tal d’exercir de mestres en un territori amb 

una llengua diferent a la castellana.  
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Por eso creo que lo más eficaz seria permitir la lengua regional en la enseñanza 

de niños y niñas, y exigir a los maestros como condición sine qua non el 

conocimiento del dialecto regional, para conseguir lo cual me parece que basta 

una Real Orden del Ministerio de Fomento. Esta medida produciria resultados 

beneficiosos; pero todavia se podria conseguir más, estableciendo en las Escuelas 

Normales de esas regiones la enseñanza del valenciano en Valencia, del catalán 

en Barcelona, del vascuence en San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona, etc., 

de manera que todo maestro conociera a la vez el castellano y la lengua regional, 

sirviendose de aquel para enseñar ésta y viceversa. […] 

 

Mi ruego, pues se reduce a suplicar al Sr. Ministro de Fomento que dicte una real 

orden, exigiendo como requisito indispensable para desempeñar en propiedad 

escuela de niños o niñas donde haya dialecto especial, el conocimiento de la 

lengua del pais; que no se admita a oposición a los que desconozcan dicho 

dialecto o lengua; y que en las Escuelas Normales respectivas se pongan 

cátedras, no solamente de gramática castellana, sino también de gramática del 

dialecto regional. 

 

Amb la resposta negativa del ministre de Foment podem entendre quina era la 

política del Govern espanyol pel que fa a la Pàtria i quina era la situació 

sociolingüística en territoris com el País Basc i Catalunya –els xiquets fins als 

12 anys no coneixien el castellà–, la qual cosa significa que la castellanització 

al País Valencià era bastant més profunda, encara que no suficient, per tal 

d’aconseguir els objectius de política lingüística del Govern espanyol. 

 
Su Señoría, en puridad, lo que desea es que se mantenga el estado actual en 

materia de lenguaje en algunas provincias en que haya un idioma regional, de tal 

suerte, que este idioma sea tan absoluto y tan predominante, que excluya el 

idioma patrio, con lo cual S. S. reconoce que hay comarcas de España en que el 

castellano es tan desconocido como puede serlo el griego, el ruso o el alemán. 

 

Si yo pudiera prescindir de la ley, como S. S. comprende no es posible, todavía no 

me atrevería a complacer al Sr. Polo, y no ciertamente por no complacerle, sino 

porque creo que es un mal grande para la Patria, y que es un peligro grave, 

encontrar una región o una parte del territorio en que los que lo habitan no puedan 

entenderse con las autoridades y con el resto del pais.  
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El Sr. Polo y Peyrolón, però, va insistir-hi: 
 

Tampoco yo profeso un regionalismo exagerado, antes creo que estamos de 

acuerdo el Sr. Ministro y yo en las ideas que profesamos en este punto; pero he 

dicho que se hace imposible la enseñanza en ciertas regiones particularmente en 

las Provincias Vascongadas y Cataluña, porque los niños hasta los 12 años 

ignoran el castellano, y si frente a ellos, y para enseñarlos, se colocan maestros 

que no conocen el dialecto regional, será imposible que puedan aprender nada. 

 

 

El 1902 es va aprovar el Reial decret de 21 de novembre que reforçava la 

prohibició de l’ús de la llengua a l’escola.  

 
Los maestros y maestras de Instrucción Primaria que enseñasen a sus discípulos 

la Doctrina Cristiana u otra cualquier materia en un idioma o dialecto que no sea la 

lengua castellana serán castigados por primera vez con amonestación por parte 

del Inspector provincial de Primera Enseñanza, quien dará cuenta del hecho al 

Ministerio del Ramo, i si reincidiese, después de haber sufrido una amonestación, 

serán separados del Magisterio Oficial, perdiendo cuantos derechos les reconoce 

la Ley.56 

 

Arran d’aquest decret, el vicepresident de Lo Rat Penat, Faustí Barberà i Martí, 

va pronunciar el discurs «De regionalisme i valentinicultura. Discurs vell i 

comentaris nous» que, malgrat la seua ressonància, no va ser publicat fins al 

1910. 

 
Però en lo ben entès, que no vull exclusivismes. Conste que no pretenc apartar el 

castellà de les persones i els usos que li siguen propis, però entenc que els 

valencians-valencians devem mirar amb preferència la llengua nostra en tots los 

actes de lliure elecció i rebutjar amb energia la preocupació de que eixa 

preferència no pot mantindre’s en societat sense mengua de qui la sent i la parla.  

 

[...] També deu Lo Rat Penat posar mà en l’ensenyança fins a on puga 

naturalment, però sempre amb decisió procurant modificar-la en sentit nostre. 

 

                                                 
56 M. Conca i altres, op. cit., p. 119. 
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Nostres escoles de primeres lletres són per lo general centres a on se li’s sol 

castigar als xics l’ús de la nostra llengua i se’ls convertix en papagalls d’una altra; 

a on se posa en joc la persuasió i la imposició més fermes per arrancar-los l’ànima 

valenciana i posar-los-en una altra estranya; a on no solament no se li’s ensenya a 

escriure lo que parlen a tot hora, sinó se busca per tots los mitjos deslligar-los de 

tot lo valencià.57 

 

Ferrer i Gironès58 assenyala que el comte de Romanones va reconèixer que el 

reial decret s’havia fet per una denúncia dels inspectors d’Instrucció Pública de 

Catalunya, en la qual deien que la majoria dels infants de les escoles no 

entenien el castellà i que «con el pretexto de explicar la Doctrina Cristiana en 

catalán, no solamente explicaban la doctrina, sino todas las demás materias 

que constituyen la enseñanza». 

 

Malgrat tot, la nostra llengua va fent camí entre el poble, sense cap actuació 

oficial ni sense suport legal, i la recuperació lingüística i literària a què fèiem 

referència, iniciada en el segle XIX amb l’impuls renovador de la Renaixença, va 

continuar fins al segle xx.  

 

 

2.4  De la persecució política a la reincorporació del català en 
l’àmbit administratiu (segle XX) 

 
2.4.1  La normativització i l’estudi de la llengua (1900-1923) 
 

L’ús administratiu del català serà gairebé inexistent en aquesta època. 

Tanmateix, les conseqüències culturals i polítiques de l’impuls de l’ús de la 

llengua com a vehicle de cultura durant la Renaixença comencen a notar-se 

                                                 
57 M. Conca i altres, op. cit., pp. 119-120. F. Barberà i Martí, De regionalisme i valentinicultura. 
Discurs vell i comentaris nous. València, 1910, p. 35. 
 
58 En La persecució política de la llengua catalana transcriu tot aquest reial decret i la 
interpel·lació del diputat català, Joan Ferrer i Vidal, contra el decret en el Congrés de Diputats. 
Així mateix, hi explica les reaccions socials que hi van haver a Catalunya contra el decret i 
altres revoltes contra altres disposicions que prohibien o limitaven l’ús del català en l’àmbit 
públic, p. 94 i ss, 
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clarament al començament del segle, cosa que permetrà que el català vaja, a 

poc a poc, reincorporant-se al llenguatge administratiu. 

 

Des d’un punt de vista estrictament lingüístic, durant el segle XX es produeixen 

una sèrie d’esdeveniments polítics que tindran una repercussió positiva en la 

llengua i la cultura pròpies: té lloc a Barcelona el Primer Congrés Internacional 

de la Llengua Catalana (1906), Prat de la Riba és elegit president de la 

Diputació de Barcelona (1907) i crea l’Institut d’Estudis Catalans.  

 

A partir d’aquest moment la Diputació i també l’Ajuntament de Barcelona 

començaren a redactar en català els expedients administratius de caràcter 

oficial. Molts ajuntaments de Catalunya van fer el mateix. El 1913 la Secció 

Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va promulgar les Normes ortogràfiques 

com a resposta a les necessitats de reformar l’ortografia. Les obres de Pompeu 

Fabra van ser decisives per a la normativització lingüística, ja que va contribuir 

de manera decisiva en la redacció de les Normes, va publicar el Diccionari 

ortogràfic (1917), la Gramàtica catalana (1918) i el Diccionari general de la 

llengua catalana (1932). 

 

Arran d’aquests esdeveniments, que podríem considerar com el primer intent 

de procés de reincorporació del català i de normalització lingüística en 

l’administració, i en l’àmbit escrit en general, es van succeir continus atacs 

contra la política lingüística que s’estava intentant dur a terme als Països 

Catalans i, per tant, contra la llengua catalana que intentava recuperar els 

àmbits d’ús que la política lingüística de l’Estat espanyol li havia usurpat.  

 

L’any 1916 hi va haver un debat al Senat i un altre al Congrés dels Diputats 

sobre el Missatge a la Corona del 1888, en què es demanava l’oficialitat del 

català. Aquests debats són una dialèctica sobre dues polítiques lingüístiques 

confrontades, la de l’Estat espanyol i la de Catalunya. Catalunya volia que el 

català fóra oficial al seu territori i des de l’Estat espanyol s’hi negaven 

rotundament.59 El 16 de desembre de 1918, la Mancomunitat de Catalunya 

                                                 
59 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 112-139. 
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envia al Govern una petició formal, amb el vot favorable del 98% dels 

ajuntaments, en què demanaven l’autonomia sostinguda. 

 

Al País Valencià, l’any 1904, es va crear l’associació València Nova com a 

oposició a l’actitud conservadora i contemplativa de Lo Rat Penat. Segons 

Alfons Cucó, amb aquesta associació va sorgir el valencianisme polític. 

 

El 1907, l’associació València Nova va convocar l’Assemblea Regionalista i va 

demanar la difusió del català i la seua cooficialitat. D’entre les conclusions 

extretes de l’assemblea destaca la següent: 

 
La necessitat d’admetre l’us y caràcter oficial de les llengües valenciana y 

castellana per l’existencia en el reine de Valencia de pobles y comarques que 

respectivament tenen l’una o l’altra adoptada desde molt antich.60 

 

L’any 1914, trobem les primeres reivindicacions col·lectives respecte a 

l’ensenyament de la llengua en un «Acte d’afirmació valencianista» realitzat al 

Teatre Eslava i organitzat per Joventut Valencianista. A aquest acte van assistir 

grups de dreta, partits republicans i algun grup proletari. Més tard, reivindicaven 

en el setmanari Pàtria Nova que l’ensenyament fóra integral, gratuït i 

obligatori.61 Altres grups polítics que es preocuparen perquè la llengua arribara 

a l’ensenyament van ser Joventut Nacionalista Republicana i Unió 

Valencianista. 

 

Cal constatar que en l’escena política valenciana d’aquella època fou el 

blasquisme el que exercia una major influència i el que en determinats 

moments jugà un paper molt important en contra de les reivindicacions de la 

llengua, encara que en altres moments actuaven, aprofitant l’oportunisme, a 

favor d’aquestes reivindicacions.62 

 

                                                 
60 A. Cucó, El valencianisme polític, Col. Garbí, València, 1971, p. 309. 
 
61 M. Conca i altres, op. cit., p. 121. 
 
62 A. Cucó, op. cit., pp. 51 i ss. 
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D’aquesta manera, l’alcalde de València, el blasquista Faustí Valentín, va 

presentar el 9 d’agost de 1918 una moció en què sol·licitava la implantació de 

l’ensenyament en valencià a totes les escoles municipals: 

 
Se sirve acordar que, en todas las Escuelas y centros de enseñanza no técnicos, 

de Facultades Artes y Oficios se enseñe a leer y escribir el valenciano, sin 

perjuicio de las otras enseñanzas a las que se dediquen; que se ruegue así a 

todos dichos centros y que en aquellos que subvenciona, directa o indirectamente 

el Exmo. Ayuntamiento sea condición indispensable y previa para el pago de 

dichas subvenciones se justifique que dan esa clase o enseñanza con toda 

regularidad.63 

 

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, cosa que va sorprendre la 

majoria dels sectors polítics que, en general, reaccionaren en contra. Els 

dirigents del partit blasquista Unión Republicana (PURA), al qual pertanyia 

Faustí Valentín van respondre a la moció i aconseguiren la dimissió de l’alcalde 

el 12 d’agost de 1918.64 Aquest fet va provocar que la moció no s’aplicara en la 

pràctica. 

 
Instruir como obligación pedagógica y cultural la enseñanza del dialecto no nos 

sirve más que para ir por casa en mangas de camisa es una idea que merece un 

diploma extendido por la ‘Liga Regionalista’ de Cataluña y sendos telegramas de 

Ventosa y Cambó.65 

 

D’entre les files del blasquisme sorgeix Joventut Republicana Nacionalista, que 

va redactar un manifest en què demanaven, entre d’altres coses: 

 

                                                 
63 A. Cucó, op. cit., p. 137. 
 
64 Josep D. Climent, L’obra lingüística de Lluís Fullana i Mira, 2004, p. 142. Sobre aquesta 
qüestió, la Joventut Valencianista de Barcelona va publicar un fascicle el 16 de setembre de 
1918, La llengua valenciana i l’Ajuntament de València, on reuneix els aspectes més destacats 
de la polèmica i un interessant recull de premsa sobre el tema. 
 
65 A. Cucó, op. cit., p. 138. 
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La cooficialitat de les llengües valenciana i castellana, intensificant l’estudi del 

valencià per a donar al poble la consciència de la seua cultura genuïna, ver esperit 

de la pàtria.66 

 

Cap a l’any 1919 apareix en la vida pública valenciana la figura de Carles 

Salvador, que no concep un ensenyament en què quede marginada la llengua 

pròpia de l’infant, el català. En l’àmbit polític fou militant de Joventut 

Valencianista i en l’àmbit cultural va contribuir a crear l’Associació Protectora de 

l’Ensenyança Valenciana i la Lliga de Solitaris Nacionalistes. Una de les seues 

accions reivindicadores va ser trametre unes sol·licituds als alcaldes de les 

ciutats valencianes, tot demanant que subvencionaren l’ensenyament del 

valencià. El 1921 l’associació Nostra Parla també es va adreçar a cada 

ajuntament del País Valencià, demanant que «en les escoles d’eixa localitat es 

donen ensenyances de l’idioma valencià».67 

 

Tal com apunta Polanco (1983)68, aquestes actituds positives envers la 

recuperació del català també es traslladen a la Diputació Provincial de 

València, la qual, el 30 de juny de 1922 va adoptar, per unanimitat, l’acord de 

«declarar [...] para las deliberaciones, documentos y actas de la Corporación, la 

cooficialidad de las lenguas castellana y valenciana». 

 

Aquest mateix any, la societat Nostra Parla també va organitzar la I Assembla 

d’Enaltiment de la Llengua Valenciana que va ser patrocinada per les tres 

diputacions valencianes. En aquesta assemblea es van presentar diverses 

ponències a càrrec de diversos experts, professionals i polítics valencians, 

entre les quals destaquen «El problema de l’idioma en la funció notarial», «El 

valencià en la Diputació», «El valencià en l’Ajuntament» i «El valencià en els 

Tribunals». 

 

 

                                                 
66 A. Cucó, op. cit., pp. 142-143. 
 
67 M. Conca i altres, op. cit., pp. 122-125. 
 
68 Lluís B. Polanco, «La situació del català com a llengua de l’administració al País Valencià», 
Llengua i Administració. Actes del Col·loqui sobre Llengua i Administració, 1983, p. 143. 
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2.4.2  La subordinació lingüística en l’ús oficial (1923-1931) 
 

L’any 1923 va ser fatídic per a la normalització de la llengua catalana en l’àmbit 

de l’administració, ja que el capità general de Catalunya, Miguel Primo de 

Rivera, va donar un cop d’Estat i va instaurar en tot l’Estat espanyol una 

dictadura. Va reclamar el poder al rei, Alfons XIII, i va dissoldre el Senat i el 

Congrés espanyols. 

 

El 18 de setembre de 1923, Primo de Rivera va dictar un reial decret de 

Presidència del Directori Militar, en què castigava qui anara en contra de la 

unitat d’Espanya; regulava que la llengua que havia d’emprar l’autoritat en els 

actes oficials de caràcter nacional o internacional havia de ser el castellà; i 

obligava les corporacions locals que escrigueren els llibres oficials de registres i 

les actes en castellà. No obstant això, no prohibia el català en els actes 

folklòrics o en avisos i comunicacions que no anaren adreçats a autoritats, és a 

dir, el català tornava a ser una llengua de segona.  

 
Artículo 1.º Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este 

Decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a 

disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por medio de la 

palabra o por escrito, ya por la imprenta o cualquier medio mecánico o gráfico de 

publicidad y difusión, o por cualquiera clase de actos o manifestaciones. 

 

No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, 

sean del Estado, de la Provincia o Municipio, ni en lugar alguno, sin más 

excepción que las Embajadas, Consulados, Hospitales o Escuelas u otros Centros 

pertenecientes a naciones extranjeras. […] 

 

Las señeras, pendones o banderas tradicionales e históricas de significación patria 

en cualquiera de sus períodos, que guardan con amoroso orgullo Ayuntamientos u 

otras Corporaciones, las del Instituto de Somatenes, Gremios, Asociaciones y 

otras que no tengan ni se les dé significación antipatriótica, podrán ser ostentadas 

en ocasiones y lugares adecuados sin incurrir en penalidad alguna. 

 

El expresarse o escribir en idiomas o dialectos, las canciones, bailes, costumbres 

y trajes regionales no son objeto de prohibición alguna; pero en los actos oficiales 

de carácter nacional o internacional no podrá usarse por las persones investidas 
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de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado español, sin 

que esta prohibición alcance a la vida interna de las Corporaciones de carácter 

local o regional, obligadas, no obstante, a llevar en castellano los libros oficiales de 

Registros, actas, aun en los casos de que los avisos y comunicaciones no dirigidas 

a Autoridades se hayan redactado en lengua regional.69 

 

Quant a l’ensenyament, en l’època de la Dictadura de Primo de Rivera, hi ha 

tres reials decrets que continuen amb la tònica de prohibir l’ús del català quan 

forma part de l’àmbit oficial.70 

 

Reial decret de 1924 
Las enseñanzas comprendidas en el plan oficial [ensenyament industrial, les 

escoles oficials d’aprenents, perits i enginyers] deberán siempre darse en el idioma 

oficial; las complementarias podrán darse en idiomas regionales [...] sin embargo, 

cuando estas enseñanzas hayan de dar derecho a la expedición de certificados 

por la Escuela, deberán darse en el idioma oficial al mismo tiempo que en el 

regional, anunciándose en igual sitio y forma en ambos idiomas. 

 

Reial decret de 13 d’octubre de 1925 
Los Inspectores de Primera Enseñanza, en las visitas que realicen, examinarán los 

libros de texto en las Escuelas, y si no estuviesen escritos en español o 

contuvieren doctrinas o tendencias contrarias a la unidad de la Patria o contra las 

bases que constituyen el fundamento del régimen social, los harán retirar 

inmediatamente de manos de los niños y procederán a formar expediente al 

Maestro, suspendiéndole de empleo y medio sueldo y dando cuenta a V. E. 

 

Reial decret d’11 de juny de 1925 
Los Maestros nacionales que proscriban, abandonen o entorpezcan la enseñanza 

en su escuela del idioma oficial en aquellas regiones en que se conserva otra 

lengua nativa, serán sometidos a expediente, pudiendo serles impuesta la 

suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses. 

 

En el caso de reincidencia podrá acordarse su traslado libremente por el Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes a otra provincia donde no se hable más que 

la lengua oficial, en localidad de igual o menor vecindario. 

                                                 
69 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 140-141. 
 
70 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 144-148. 
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Si se tratase de Escuelas de Primera enseñanza públicas o privadas, cuyos 

Maestros no estén comprendidos en lo dispuesto en los anteriores artículos, 

podrán ser clausuradas temporal o definitivamente. 

 

 
2.4.3  L’intent de redreçament i reconeixement oficial (1931-1939) 
 

L’any 1931 desapareix la Dictadura, però amb la Segona República sembla que 

la situació legal de la llengua a les corporacions locals no canvia massa. El 

general Dámaso Berenguer deroga el reial decret de 1923 i en dicta un altre en 

el mateix sentit: 

 
Las Corporaciones de carácter local o regional podrán emplear en su vida interna 

los idiomas o dialectos regionales; pero llevarán los libros oficiales de registros y 

actas en castellano y emplearán este idioma en todas las comunicaciones oficiales 

dirigidas al Gobierno o a personas investidas de autoridad y en los escritos que a 

ellas acompañen. 

 

Tanmateix, per primera vegada des del 1707 amb la pèrdua del Furs del Regne 

de València, el català torna a ser reconegut oficialment al País Valencià; encara 

que no amb la mateixa vitalitat si tenim en compte que ha patit durant més de 

dos segles els atacs, les prohibicions i les tortures de la política lingüística 

unitarista de l’Estat espanyol. 

 

En aquest sentit, podem dir que la Constitució republicana del 1931 és la 

primera constitució que recupera el reconeixement del català, li atorga drets i 

deroga «todas las disposiciones dictadas desde el 13 de septiembre de 1923 

contra el uso del catalán en las escuelas primarias». En els articles 4 i 50 

estableix: 

 
Artículo 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene la 

obligación de saberlo y derecho a usarlo, sin perjuicio de los derechos que las 

leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias y regiones. 

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se podrá exigir el 

conocimiento, ni el uso de ninguna lengua regional. [...] 
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Artículo. 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus 

lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se conceden en sus 

Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará 

también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción 

primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o 

crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la 

República.71 

 

Però les diferents administracions del País Valencià no aprofiten l’ocasió de 

recuperar el català. Com a anècdota, la Diputació de València va acordar el dia 

8 de maig de 1933 donar suport, a instàncies de la Comissió Gestora de 

l’Estatut Regional Valencià, la iniciativa per a la creació d’una denominada 

Acadèmia de la Llengua Valenciana.72 

 

En aquesta època, malgrat alguns entrebancs i dificultats, l’acceptació de la 

normativa establerta per l’Institut d’Estudis Catalans és general a tot el domini 

lingüístic. Al País Valencià, les Normes de Castelló (1932) significaven 

l’acceptació per part de la majoria d’entitats culturals (la Societat Castellonenca 

de Cultura, el Centre de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, el Seminari de 

Filologia de la Universitat...), de revistes com L’estel, El Camí73, etc. i 

d’intel·lectuals, escriptors i estudiosos com Lluís Fullana, Sanchis Sivera, 

Nicolau Primitiu, E. López Chavarri, Carles Salvador, F. Almela i Vives, Sanchis 

Guarner, etc. El català podia accedir, gràcies a la normativa, a tots els àmbits 

d’ús –incloent-hi l’administratiu– i els registres de comunicació, i deixava de ser 

només la llengua d’expressió quotidiana i familiar. 

  

Pel febrer de 1936, els polítics valencians van posar de manifest la necessitat 

d’estructurar el País Valencià i, per tant, d’aprovar un estatut d’autonomia propi.  

 

                                                 
71 Francesc Ferrer i Gironès, op. cit. p. 154. 
 
72 Santiago Cortés i altres, «La Diputación de Valencia en el proceso de normalización 
lingüística», p. 170. 
 
73 Aquest setmanari valencianista va aparèixer a la ciutat de València el 5 de març de 1932 i es 
van editar 133 números. 
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En tots els avantprojectes d’estatut van reservar un espai per a la llengua 

pròpia i per al seu ensenyament. Tanmateix, l’esclat de la Guerra Civil va fer 

que tots aquests avantprojectes quedaren en paper mullat i que qualsevol 

intent de recuperació lingüística s’aturara al País Valencià. Tenim els 

avantprojectes següents: 

 

 Avantprojecte d’estatut de la Regió Valenciana,74 d’11 de juliol de 1931. 
 

Article 1 

El territori de la Regió Valenciana estarà constituït pel que formen en l’actualitat les 

tres províncies d’Alacant, Castelló i València. 

 

Article 2 

Seran oficials de la Regió Valenciana les llengües valenciana i castellana, podent 

usar-se per tant indistintament. 

En les relacions oficials amb les autoritats centrals i demés Regions, es deurà usar 

el castellà. 

A aquelles poblacions de la Regió Valenciana que se’ls ha alterat el nom 

desvalencianitzant-lo, se les tornarà a anomenar com d’antic, amb ortografia 

nostra. 

 

Article 3 

Els funcionaris judicials que siguen destinats a les terres valencianes deuran 

conèixer la llengua valenciana. 

Per a eixercir els càrrecs de Registrador i Notari, com els demés públics en terres 

de parla valenciana, deuran els funcionaris, no sols entendre la llengua vernàcula, 

sinó que deuran poder expressar-se en ella. 

 

Article 5 

Al Govern de la Regió Valenciana correspondrà conèixer d’una manera especial 

en les següents matèries: 

A) L’ensenyança en tots els seus graus i els altres serveis d’Instrucció pública i 

Belles Arts, que es subjectaran a les normes que s’indiquen: 

1. La primera ensenyança serà gratuïta i obligatòria per a tots els infants 

de més de cinc anys. 

                                                 
74 Lluís Aguiló i Lúcia, Els avantprojectes d’estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, 
València, Corts Valencianes, 1992, pp. 59-67. 
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2. Serà obligatòria l’ensenyança de la llengua castellana en les escoles 

de primera ensenyança, si són terres de llengua vernàcula, i la 

valenciana si són terres de parla castellana. 

3. En les poblacions on es parle la llengua valenciana es donarà en el 

nostre idioma l’ensenyança i sols quan es sàpia bé llegir i escriure en 

valencià es passarà a l’estudi del castellà. 

4. En els Instituts, Normals, Escoles de Comerç, etc. Hi haurà càtedres 

obligatòries de llengua, literatura, geografia i història valencianes. 

5. La Universitat fruirà de règim autonòmic, considerant-se el fogar de la 

cultura i esperit pairals. Existirà llibertat lingüística per a les funcions 

d’alta cultura i investigació científica. 

 

 Projecte de bases per a l’estatut del País Valencià presentat por la CNT 

de València,75 de 23 de desembre de 1936. 
 

Base 1ª. Disposiciones generales 

A) El País Valenciano se constituye en región autónoma dentro del Estado 

español, siendo su territorio el que forman, en la fecha de promulgación del 

Estatuto, las provincias de Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Murcia i 

Albacete. […] 

B) El idioma valenciano será, con el castellano, lengua oficial del País 

Valenciano, debiendo redactarse las disposiciones oficiales en ambos idiomas 

y emplearse con el mismo carácter oficial, el castellano para las relaciones con 

el Estado español, sus autoridades y otras regiones autónomas. 

Los órganos representativos del País Valenciano delimitarán, a los efectos de 

la presente base, los territorios de habla valenciana, así como aquellos que se 

exceptúen del uso oficial obligatorio de esta lengua. 

Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho de elegir, de entre ambos, el 

idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los tribunales, autoridades y 

funcionarios del Estado y del País Valenciano. 

Los documentos que se presenten ante los tribunales redactados en 

valenciano, deberán acompañarse de copia en lengua castellana, cuando lo 

solicite así alguna de las partes. 

 

Base 6ª. Cultura 

A) La cultura, en todos sus aspectos y grados, estará creada, dirigida y 

administrada por los órganos privativos del País Valenciano. 

                                                 
75 Lluís Aguiló i Lúcia, op. cit., pp. 69-78. 
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B) En los grados elemental, primario y secundario de cultura, será obligatoria la 

enseñanza del idioma castellano. En los grados superiores de enseñanza, el 

idioma empleado como instrumento podrá ser, indistintamente, el valenciano o 

el castellano. 

En las ciudades o comarcas en que exista un determinado número de 

individuos de habla castellana, el País Valenciano estará obligado a crear 

centros de enseñanza de los grados primero y segundo en los que el idioma 

instrumento pedagógico sea el castellano. En estos centros será obligatoria la 

enseñanza del idioma valenciano. 

C) Sin perjuicio de la nueva estructuración, funcionamiento, alcance y extensión 

que se dé a las enseñanzas elemental y primaria, éstas deberán tener carácter 

oficial, obligatorio, sin excepción alguna, racionalista, gratuito y coeducativo. 

El País Valenciano facilitará el acceso gratuito a las enseñanzas de segundo 

grado, superior y especial a los escolares que demuestren aptitudes 

suficientes. 

 

 

 Avantprojecte d’estatut de la Regió Valenciana,76 de 20 de febrer de 

1937. 
 

Article 1 

D’acord amb la Constitució de la República i el present Estatut, València Castelló i 

Alacant es constituïxen en Regió dins del territori espanyol. 

 

Article 3 

La llengua valenciana serà la llengua oficial de la Regió Valenciana; aquesta 

oficialitat, però, serà compartida amb la castellana per tal de facilitar les relacions 

amb la petita minoria de pobles de parla castellana i entre els altres pobles 

d’Ibèria, i en conseqüència, les disposicions oficials de caràcter general, 

emanades dels poders autònoms, seran redactades en ambdues llengües. En les 

relacions amb l’Estat espanyol l’idioma serà el castellà. 

 

Article 10 

La Regió Valenciana regularà la cooficialitat del valencià i el castellà d’acord amb 

les següents normes: 

a) Publicarà i notificarà en ambdues llengües les resolucions finals en tots els 

seus òrgans que hagen de sortir efecte en els països de parla valenciana. 

                                                 
76 Lluís Aguiló i Lúcia, op. cit., pp. 79-89. 
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b) Reconeixerà als habitants dels territoris de parla valenciana el dret d’elegir 

l’idioma de llur preferència en les seues relacions amb els tribunals, autoritats i 

funcionaris de tota mena de la Regió. 

c) Admetrà que es redacten indistintament en un o altre idioma els documents 

que hagen de presentar-se a les autoritats judicials valencianes o hagen 

d’ésser autoritzats pels fedataris del país. 

d) Establirà l’obligació de traduir al castellà els documents redactats en valencià 

quan ho sol·licitarà part interessada castellana o deguen tindre efecte enfora 

del País Valencià. 

e) Regularà l’ús de les llengües castellana i valenciana en l’ensenyament, d’acord 

amb el que disposa l’article 50 de la Constitució i de les elementals normes de 

la ciència pedagògica. 

f) Exigirà el coneiximent del valencià a tots els funcionaris que presten servei en 

territori de parla no castellana, excepció d’aquells que estiguen funcionant al 

temps d’implantar-se aquest Estatut, els quals seran respectats en llur situació 

i drets adquirits durant el decurs dels cinc primers anys. 

Les Diputacions de València, Castelló i Alacant, o els òrgans representatius que 

les substituïxquen, determinaran en llurs respectives províncies, i a proposta de 

l’Institut d’Estudis Valencians, els territoris que als efectes d’aquest article deuran 

considerar-se de parla no castellana. 

 

 Projecte d’estatut d’autonomia per al País Valencià,77 de 5 de març de 

1937. 
 

Artículo 1 

Valencia se constituye por el presente Estatuto como región autónoma de la 

República Española. 

 

Artículo 6 

El idioma valenciano será lengua oficial, al igual que el castellano, en los 

organismos de carácter regional. 

En las relaciones oficiales de Valencia con los demás territorios de España, así 

como con la República, será lengua oficial la castellana. 

En la esfera municipal y en las relaciones de la región con municipios, privará el 

idioma que en cada uno de ellos se hable. Todos los ciudadanos tendrán derecho 

a dirigirse a los organismos regionales en cualquiera de ambos idiomas, así como 

a solicitar que las notificaciones les sean redactadas en cualquiera de ellos o en 

los dos a la vez. 

                                                 
77 Lluís Aguiló i Lúcia, op. cit., pp. 91-106. 
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Los fedatarios públicos de Valencia expedirán la traducción al castellano de los 

documentos redactados originariamente en lengua valenciana, cuando hubieren 

de surtir efecto fuera del territorio regional o en las comarcas de habla castellana 

de la región. 

 

Artículo 7 

Se empleará indistintamente en la instrucción pública el castellano o el valenciano, 

según sea la costumbre de la comarca, siendo obligatorio en la escuela primaria el 

uso de ambos idiomas en las de habla valenciana. 

 

 
2.4.4  La política lingüística d’extermini (1939-1975) 
 

A partir del 1939, amb la Dictadura de Franco, es torna a capgirar la situació i 

s’inicia la persecució política i cultural més dura que ha patit mai la llengua 

catalana, es produeix una de les repressions més fortes contra la llengua que 

es coneix en la història: es prohibeix explícitament en tots els àmbits d’ús 

(administració, ensenyament, església, mitjans de comunicació) i en tots els 

àmbits de la vida pública i privada, amb la finalitat de reduir-ne l’espai de 

comunicació únicament a l’àmbit familiar. El castellà torna a ser l’única llengua 

oficial a tot arreu. 

 

J. M. Solé i J. Villarroya, en Cronologia de la repressió de la llengua i la cultura 

catalanes 1936-1975 recullen una llista exhaustiva de la repressió de la llengua 

durant el franquisme i distingeixen 4 fases diferenciades:78  

– 1939 a 1943-44: fase de violència general en què es pretén una 

total substitució lingüística i cultural. 

– 1944 a 1947: fase d’assimilació. 

– 1947 a 1951: aparició d’una cultura expressada en espanyol que 

busca un públic que desconeix la pròpia llengua i alhora una lleu 

permissivitat pública del món cultural en català. 

– 1951 a 1975: augment de la permissivitat, però es continua barrant 

el pas del català a la cultura de masses. 

                                                 
78 Francesc Ruiz i altres, Història social i política de la llengua catalana, Tres i Quatre, València, 
1996, p. 197. 
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En aquest període de nou es torna a prohibir l’ensenyament del català a 

l’escola però, a més, s’empren mesures restrictives per tal de dissuadir l’ús del 

català entre els infants.79 

 

D’altra banda, sobretot a partir de la dècada dels seixanta i setanta, arriben al 

nostre territori, sobretot a les àrees més industrialitzades, molta població 

immigrada de parla castellana, fet que va agreujar encara més la situació de la 

llengua, ja que aquests nouvinguts difícilment podien integrar-se en la llengua i 

la cultura catalanes. 

 

El 4 d’agost de 1970 es va aprovar la Llei general d’educació i finançament de 

la reforma educativa i es va incorporar la possibilitat de l’ensenyament de la 

«llengua nativa» a l’escola. 

 
Art. 1.  Son fines de la educación en todos sus niveles y modalidades [...] la 

incorporación de las peculiaridades regionales. 

 

Art. 14.  La educación preescolar comprende juegos, actividades del lenguaje 

incluida en su caso la lengua nativa. 

 

Art. 17.  Las áreas de actividades educativas de este nivel [EGB] comprenderán: el 

estudio del dominio del lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional, 

el aprendizaje de una lengua extranjera i el cultivo en su caso de la lengua 

nativa. 

 

Tanmateix, al País Valencià el fet d’incorporar a l’ensenyament «las 

peculiaridades regionales» o «la lengua nativa» era complicat, perquè molts 

dels mestres ací residents no eren valencians i no coneixien la nostra llengua, 

mentre que molts mestres valencians havien d’eixir fora del País. 

 

D’altra banda, la situació no és gaire millor pel que fa als mestres formats al 

País Valencià, ja que a les escoles de formació del professorat de València, 

Alacant i Castelló no hi havia classes de català, ni tampoc s’impartia als 

alumnes (els futurs mestres) una formació arrelada al medi propi. 
                                                 
79 M. Conca i altres, op. cit. pp. 138-139. 
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Conseqüentment, més tard, esdevinguts ja mestres, no podran ensenyar la 

llengua del País, i fins i tot poden arribar a desvirtuar la cultura pròpia.80 

 

Arran d’aquesta llei, el Col·legi d’Advocats de València va elaborar un 

dictamen, en què interpretava la norma legal de la manera següent: 

 
Entenem que està clara la normativa que imposa l’ensenyament de la ‘lengua 

nativa’ en el cas que no siga la castellana, tant a nivell de Preescolar com de 

Bàsica, però la considerem deficient en l’ordre pràctic. En primer lloc, falta que 

oficialment s’assenyalen les diferents àrees lingüístiques del país [...] 

 

Per altra banda, a les escoles situades en zones en què la ‘lengua nativa’ no siga 

la castellana, ha d’implantar-se el conreu d’aquella per imperatiu de la llei i sense 

necessitat que hagen de ser impel·lits els mestres a acomplir allò legislat sobre la 

matèria, però haurà de ser abans determinat el pla de l’esmentat ‘cultivo de la 

lengua nativa’; en el nostre cas de la llengua valenciana, mitjançant disposicions 

complementàries, referides no solament a la clara determinació de l’àmbit 

territorial, sinó també al corresponent pla d’estudis dictat pel Ministeri d’Educació i 

Ciència [...] 

 

Hom té com a un axioma pedagògic que a l’ensenyament cal anar, d’allò conegut, 

a allò ignorat, i malament es podrà aprendre un idioma si hom pretén d’ensenyar-lo 

en una llengua desconeguda pel deixeble, invertint el sentit lògic del procés de la 

instrucció. 

 

Les conseqüències pràctiques d’aquestes desbaratades normes pedagògiques, la 

tortura que per a un xiquet de parla no castellana significa haver d’aprendre de 

memòria definicions científiques expressades en un idioma per ell ignorat, sols 

poden saber-ho els qui les sofriren als primers anys de la seua vida. 

 

Que tal aberració pedagògica subsistesca al darrer terç del segle XX és francament 

incomprensible. 

 

El 30 de maig de 1975 es va aprovar el Decret 1433/1975 que regulava la 

incorporació de les llengües als programes dels centres d’educació preescolar i 

general bàsica, però aquest era de caràcter conjuntural i transitori fins que es 

                                                 
80 M. Conca i altres, op. cit. pp. 56-57. 
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regulara la matèria lingüística per la futura comunitat autònoma. Aquest Decret 

establia, en l’article 1, que l’ensenyament de «las lenguas nativas españolas» 

era una matèria voluntària. 

 

 

2.4.5  La transició política (1975-1982) 
 
Amb la mort del general Franco (1975) i les esperances d’un canvi polític, les 

exigències per part del poble es fan cada vegada més fortes i nombroses, 

s’enceta un procés de transició política que va culminar amb l’aprovació de la 

Constitució espanyola (1978) i la promulgació dels estatuts d’autonomia de les 

comunitats autònomes. 

 

Amb la fi de la dictadura es va iniciar arreu de l’Estat espanyol una nova etapa 

política de caire democràtic que va significar, almenys des d’un punt de vista 

formal o legal, el reconeixement de drets lingüístics per a totes les llengües de 

l’Estat. D’acord amb la Constitució espanyola, el castellà es consolida com la 

llengua única, exclusiva i plenament oficial de l’Estat, i les altres llengües es 

consideren també cooficials amb el castellà en les comunitats autònomes 

respectives, és a dir, cada autonomia té un cert marge d’actuació per 

desenvolupar i aplicar la seua política i planificació lingüística particular dins el 

seu territori (autonomia tutelada), sempre tenint en compte de no discriminar 

els castellanoparlants.81  

 

Al País Valencià, la petició «Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia» és 

assumida per gran part de les forces democràtiques i per entitats culturals i 

cíviques. Això no obstant, la transició política valenciana es va caracteritzar per 

una etapa de crispació social creada artificialment al voltant del nom de la 

llengua i del país, una virulenta polèmica sobre la identitat valenciana i els 

símbols (la batalla de València). Aquesta situació s’agreujava amb les 

                                                 
81 L’Estat no dubta a intervenir-hi quan creu que la llengua dominant pot estar en perill. Així, per 
exemple, tenim els recursos d’inconstitucionalitat contra les lleis de normalització lingüística de 
Catalunya, les Illes Balears, Euskadi i Galícia, o contra els reglaments d’usos lingüístics de les 
universitats catalanes. 
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intervencions públiques i les actuacions provocadores de determinats sectors 

polítics que fomentaven la confusió i utilitzaven la llengua com a estratègia 

política. En aquesta època s’aprova el Decret de bilingüisme que introduïa unes 

normes ortogràfiques secessionistes en els usos oficials i impossibilitava 

qualsevol intent de millorar l’estatus de la llengua a tot arreu. 

 

En aquesta etapa s’elaboren dos avantprojectes d’estatut: l’Estatut d’Elx de 

1975, elaborat per un grup d’intel·lectuals independents, i l’Estatut del Consell 

de 1976, elaborat per una Comissió Especial formada en el si del Consell 

Democràtic del País Valencià82. En ambdós casos es demana l’oficialitat de la 

llengua i es reconeix la unitat de la llengua catalana. Tanmateix, no tindrem 

estatut d’autonomia fins al 1982, però amb una redacció ben diferent i prou 

rebaixada i desllavassada. 

 

 Avantprojecte d’Estatut del País Valencià o Estatut d’Elx83 

[Elx –País Valencià–, octubre de 1975] 
 

Article 4 

La llengua pròpia dels valencians, la llengua catalana, és l’idioma oficial del País. 

Els ciutadans de parla castellana tenen, tanmateix, el dret d’utilitzar-la davant totes 

les Autoritats i Oficines, administratives i judicials. Recíprocament, els valencians 

de llengua catalana podran adreçar-se en el seu idioma als Organismes i 

Autoritats de l’Estat espanyol actuants al País Valencià. 

A les Comarques de llengua castellana fruirà el català de cooficialitat. 

Les publicacions oficials seran redactades en català. Així ho seran també els 

documents públics, però se n’expediran en castellà les còpies que hagen de sortir 

efecte fora dels Països Catalans o si els interessats ho sol·liciten. 

 

Article 10 

Quedant sempre salvaguardada la personalitat político-administrativa del País 

Valencià, podrà aquest mancomunar-se amb el Principat de Catalunya i les Illes 

Balears per a l’exercici d’una o més de les competències estatutàries. Podrà 

                                                 
82 Molts dels articles del Projecte d’Estatut del Consell són pràcticament una còpia del Projecte 
d’Estatut d’Elx amb les corresponents modificacions semàntiques. 
 
83 Lluís Aguiló i Lúcia, op. cit., pp. 113-124. 
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també arribar a federar-s’hi si el Parlament valencià ho aprova i el poble ho ratifica 

en plebiscit per majoria absoluta. 

 

Article 16 

El País Valencià es dicta el seu propi Dret civil, sense renunciar a unificar-lo amb 

el del Principat de Catalunya i les Illes Balears. 

La Generalitat participarà activament en tota iniciativa per aconseguir-ho, i 

nomenarà delegats –arribat el cas– per a la comissió que redacte el Codi civil 

unificat. 

 

Article 37 

Tots els Funcionaris i Autoritats que hagen d’exercir al País deuran prèviament 

acreditar una coneixença suficient de la llengua catalana i la legislació valenciana 

en vigor. 

 

 Avantprojecte d’Estatut provisional d’autonomia per al País Valencià o 

Estatut del Consell84 

[País Valencià, febrer de 1976] 
 

Article 6 

La llengua catalana, de la qual el valencià és una variant, i la castellana són els 

idiomes oficials. 

Tots els ciutadans valencians tenen el dret a dirigir-se a les institucions públiques 

del País en qualsevol de les dues llengües oficials, i a rebre contestació d’elles en 

la mateixa llengua. Amb aquesta excepció: en cada àrea lingüística les institucions 

utilitzaran preferentment la llengua pròpia de l’àrea. 

 

Article 8 

El País Valencià, per raons lingüístiques i culturals, tindrà relacions amb el 

Principat de Catalunya i les Illes Balears. 

Quedant sempre salvada la personalitat político-administrativa del País Valencià, 

aquest podrà establir mancomunitat amb el Principat de Catalunya i les Illes 

Balears per a l’exercici d’una o més competències estatutàries. 

El País Valencià podrà arribar a federar-se amb el Principat de Catalunya i les Illes 

Balears, si l’Assemblea de la Generalitat ho aprova i el poble ho ratifica en plebiscit 

per majoria absoluta. 

 

                                                 
84 Lluís Aguiló i Lúcia, op. cit., pp. 125-135. Aquest text fou aprovat pel Consell Democràtic amb 
el vot en contra del PSAN i l’abstenció del PSPV i la UCD. 
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Article 23 

El País Valencià es dicta el seu propi Dret civil, sense renunciar a unificar-lo amb 

el del Principat de Catalunya i les Illes Balears. 

 

El 17 de març de 1978, el president del Govern espanyol, Adolfo Suárez va 

dictar el Reial decret de preautonomia del País Valencià, pel qual es crea el 

Consell del País Valencià tal com s’introdueix en aquest reial decret. 

 
El País Valenciano ha manifestado reiteradamente en diferentes momentos del 

pasado y en el presente su aspiración a contar con instituciones propias dentro de 

la unidad de España. 

 

La totalidad de las fuerzas parlamentarias del antiguo Reino de Valencia han 

recogido esta voluntad popular y ha reconocido la urgencia de que se 

promulgasen las normas legales correspondientes. 

 

El presente Real Decreto-ley quiere dar satisfacción a dicho deseo, aunque sea de 

forma provisional, aun antes de que se promulgue la Constitución, y por ello 

instituye el Consejo del País Valenciano. 

 

El 17 de maig d’aquest mateix any, el Consell del País Valencià va aprovar el 

Decret sobre el Reglament de règim interior del Consell del País Valencià,85 

que tindrà vigència fins que s’aprove l’Estatut d’autonomia del País Valencià.  

 

Amb aquest reglament s’estableix l’oficialitat del valencià, però no es regula en 

cap cas ni la unitat de la llengua catalana ni les possibles relacions 

administratives entre els territoris del País Valencià amb el Principat de 

Catalunya o les Illes Balears. El mateix ocorrerà posteriorment amb l’Estatut 

d’autonomia valencià. 

 
Article 5 

El valencià i el castellà seran les llengües que utilitzarà el Consell del País 

Valencià en les seues actuacions oficials. 

 

                                                 
85 Publicat en el Butlletí del Consell del País Valencià, núm. 2, de 19 de juny de 1978. 
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Dins l’organigrama d’aquest Consell es trobava la Conselleria d’Educació, a 

càrrec del conseller Josep Lluís Barceló, en la qual es va crear la Comissió de 

Foment i Normalització de la Llengua Valenciana. A través d’aquesta Comissió 

es va organitzar el I Pla experimental per a l’ensenyament del valencià (curs 

1978-79)86 que va suposar que per primera vegada s’impartiren classes de 

llengua a l’escola a més de 24.000 alumnes. Aquest Pla estava obert a la 

participació dels centres d’EGB, BUP i FP que voluntàriament és volgueren 

acollir.  Però, les reaccions contràries al Pla no tardaren a aparèixer. El Pla es 

va etiquetar de catalanista i el conseller Barceló va ser amenaçat, fins i tot amb 

amenaces violentes. Com era de témer la seua presència com a conseller 

només durà un curs escolar. Malgrat tot, d’una banda, Barceló va aconseguir 

que el Consell reconeguera la unitat de la llengua catalana, per primera vegada 

i darrera en la història moderna d’aquest País; i, de l’altra, que el resultat del 

Pla fóra ben positiu ja que va esdevenir un testimoni permanent i un punt de 

referència per als cursos següents.87 El Pla va continuar, encara que no amb 

pocs entrebancs, ja que el nou conseller, J. Peris Soler, tenia com a objectius 

desvirtuar el Pla experimental, publicar el posterior Decret de Bilingüisme, el 

qual va obtenir fortes crítiques, i promoure una política secessionista. 

 

Malgrat tot, paral·lelament, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 

Literària de València i Acció Cultural del País Valencià, a través de les 

campanyes Carles Salvador, també van dur a terme diverses campanyes 

d’alfabetització arreu de tot el País Valencià. 

 

El 1979, la Diputació de València també va donar un pas ben important quant a 

la introducció del català en l’administració. El Ple de la Diputació va acordar 

aplicar el Reial Decret 111/10, de maig de 1979, pel qual es regulava l’ús de les 

distintes llengües en les actuacions de les corporacions, és a dir, va 

institucionalitzar l’ús oficial del català i del castellà en les seues relacions amb 

els municipis del País Valencià. A partir d’aquest acord es van contractar tres 

                                                 
86 Vegeu l’article de Josep L. Pitarch, persona a qui el conseller Barceló va encarregar dirigir el 
Pla «I Pla experimental per a l’ensenyament del valencià: una visió crítica», pp. 115-121. I Lluís 
Aguiló «La Administración y la lengua: el caso del País Valenciano», p. 162. 
 
87 Vegeu Josep L. Pitarch, «Cinc anys de lluita per la llengua», Saó, 64, pp. 10-13. 
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traductors encarregats de traduir les actes i els decrets entre d’altra 

documentació perquè estiguera en bilingüe.88 Aquest grup d’especialistes seria 

el naixement de l’actual servei lingüístic de la Diputació de València. 

 

 

2.4.6 De la política lingüística a la contraplanificació (1982-2004) 
 

2.4.6.1 Etapa renovadora (1982-1990) 
 
Amb l’Estatut d’autonomia aprovat l’any 1982, el valencià, el nostre català, es 

converteix en la llengua oficial i pròpia del País Valencià, i se li atorga una 

especial protecció. Des d’un punt de vista legal i jurídic, a partir d’aquest 

moment, en teoria, el català es pot usar sempre, en qualsevol situació o àmbit i 

davant de qualsevol persona, entitat o institució, i tots els organismes públics 

estan obligats a un tractament prioritari de la llengua catalana que possibilite la 

seua recuperació.  

 
Article 7 

1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. 

Tothom té dret a conèixer-los i a usar-los. 

2. La Generalitat Valenciana garantirà l’ús normal i oficial d’ambdues llengües, i 

adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement. 

3. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 

4. Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià. 

5. La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i 

l’ensenyament. 

6. Hom delimitarà per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o 

de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús 

de la llengua pròpia de la Comunitat. 

 

L’any 1982 comença una nova etapa amb el triomf de les majories 

progressistes, plena de noves idees, de noves expectatives i amb una política 

                                                 
88 Vegeu Santiago Cortés i altres, «La Diputació de València en el procés de normalització 
lingüística», pp. 169-176. En aquest article es tracten els problemes que es van tenir en un 
primer moment, sobretot, com a conseqüència del desconeixement escrit de la llengua per part 
dels alcaldes, regidors i funcionaris de l’Administració local. A partir d’ací van aparèixer les 
primeres classes de català en la Diputació adreçades al funcionariat, els alcaldes i els regidors i 
el primer curs de llenguatge administratiu adreçat als traductors. 
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força renovadora. Es creava, així, una conjuntura positiva per a les 

reivindicacions de recuperació i normalització lingüística.  

 

El 23 de novembre de 1983 s’aprova la Llei d’ús i ensenyament del valencià 

(LUEV), el nou marc legal que havia de possibilitar l’extensió, l’ús normal i 

oficial del català per tal de superar la relació de desigualtat que hi havia entre 

les dues llengües en conflicte. Aquesta llei d’estructura en tres àrees bàsiques: 

l’ús oficial en l’administració i l’actuació dels poders públics, l’aplicació del 

català en l’ensenyament i la presència i difusió de la llengua a través dels 

mitjans de comunicació social. 

 

En aquest moment, malgrat les inadequacions i les limitacions legals, cal 

destacar que la LUEV va ser, al País Valencià, una fita històrica, va tenir un 

paper important pel que fa a la despenalització de l’ús de la llengua i, 

indubtablement, els primers anys, va suposar un avanç important sobretot en 

l’àmbit de l’ensenyament. 

 

Pel que fa a l'ús oficial del valencià en l'administració pública, la LUEV estableix 

el dret a tot ciutadà a usar i exigir la llengua oficial elegida en llurs relacions 

amb l'administració pública, inclosa la instància judicial. S’hi disposa, també, la 

plena validesa dels documents públics redactats en valencià i es regula la 

pràctica dels assentaments registrats i el lliurament de certificacions. D’altra 

banda, la LUEV també estableix l’obligació de fomentar l’ús del català en totes 

les activitats administratives dels òrgans dependents de la Generalitat 

Valenciana i el coneixement de la llengua pels funcionaris i empleats públics. A 

més, s’hi assenyala un termini de tres anys perquè les diverses àrees de 

l’administració valenciana duguen a terme les disposicions que conté aquesta 

llei. 
 

Article 2 

El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots 

els ciutadans tenen dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en les 

relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques. 

 

Article 7.1. 
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El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la 

Generalitat i de la seua Administració pública, de l’Administració local i de les 

altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles.   

 

L’any 1984 s’aprova la Llei de creació de Radiotelevisió Valenciana (1984), que 

assenyala com un dels principis inspiradors de la seua activitat «la promoció i 

protecció lingüística de la llengua pròpia» i estableix «les mesures necessàries 

per a crear uns mitjans de comunicació propis (...) que impulsen la utilització 

del valencià en la radiotelevisió autonòmica, la qual es configura d’aquesta 

manera com a vehicle de recuperació». Tanmateix, com és evident, la televisió 

dels valencians no ha actuat com a model de referència de l’estàndard oral i el 

balanç que se’n pot fer és més aviat negatiu, perquè el català no ha estat la 

llengua vehicular bàsica i fonamental, ja que la seua utilització s’ha centrat 

exclusivament en els programes informatius, en els dibuixos animats i en 

alguns concursos. La resta de la programació (pel·lícules, sèries, documentals, 

etc.), que representa al voltant d’un 70% del total, es fa gairebé tot en castellà, 

cosa que ha contribuït a reforçar la diglòssia, el bilingüisme i la imatge del 

català com una llengua subordinada i invisible per a determinats usos. Això 

sense tenir en compte la competència aclaparadora d’altres televisions 

privades i locals que emeten exclusivament en castellà.  

 

Durant aquests anys, nombroses associacions cíviques, sindicats de 

treballadors, partits polítics i institucions públiques han denunciat reiteradament 

l’incompliment de la Llei de creació de RTVV i la possible privatització:89 

 
Exigim una RTVV: 

– Que no siga un instrument del partit polític que governa, i que aquest no la 

manipule en benefici propi. 

– Que la televisió de tots no es venga a uns pocs perquè traguen profit d’una 

inversió pública. 

– Que la televisió dels valencians siga model lingüístic i referent cultural de 

tots els ciutadans. 

– Que l’esperit de la nostra televisió no siga la tombolització reiterada, sinó 

més aviat l’enriquiment cultural i cívic dels nostres infants i joves. 

                                                 
89 Fragment del manifest de la Plataforma per una RTVV pública, en valencià i de qualitat 
(www.rtvvpublica.info). 
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Volem una RTVV plural, imparcial i al servei dels ciutadans. Que esdevinga un 

suport a l’escola en la formació dels nostres alumnes i en la normalització del 

valencià. 

 

 

D’altra banda, però, cal destacar que el govern del Partit Socialista del País 

Valencià (PSPV), durant els primers anys, va promoure l’ús les Normes de 

Castelló en tots àmbits de l’administració i l’ensenyament i va fer desaparèixer 

pràcticament qualsevol normativa secessionista; el 3 de desembre de 1982 va 

aprovar el Decret que regulava la incorporació del català al sistema 

d’ensenyament de preescolar, educació general bàsica, batxillerat i formació 

professional; va crear el Servei de Normalització Lingüística a la Generalitat 

Valenciana (1982), l’òrgan encarregat de dissenyar i executar la política 

lingüística, que posteriorment va anar canviant de noms fins que, l’any 1991, es 

va convertir en la Direcció General de Política Lingüística, esdeveniment que 

anys després suprimiria el nou govern del Partit Popular (PP) en fusionar dues 

direccions generals en l’actual Direcció General d’Ordenació i Innovació 

Educativa i Política Lingüística; durant aquests anys, va organitzar campanyes 

generals i sectorials al voltant dels lemes: A casa, al carrer, al treball... parlem 

valencià (1984), Com et diuen (1984), Visquem en valencià (1990), i va crear la 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (1985) amb la funció 

d’establir i efectuar les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements de 

valencià per part de la població adulta. 

 

D’altra banda, també cal esmentar les ajudes econòmiques als ajuntaments, 

mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries, associacions 

cíviques per a la realització d’activitats de promoció de l’ús de la llengua, 

perquè han suposat un impuls important per a la realització d’activitats de 

promoció i dinamització lingüístiques a tot arreu i perquè han possibilitat la 

creació de nombrosos serveis lingüístics en l’àmbit de l’administració municipal 

i la realització d’activitats de promoció de l’ús de llengua en l’àmbit de les 

associacions cíviques i en determinats sectors socioeconòmics.  
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LA GENERALITAT T’AJUDA CAMPANYA 9290 

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS 

És important que ajuntaments i mancomunitats municipals participen activament 

en programes i actuacions de promoció de l’ús oficial i social del valencià. 

 

La Generalitat els ajuda per a aconseguir els objectius següents: 

– Funcionament de l’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del Valencià. 

– Retolacions i senyalitzacions en valencià de carrers, indicadors urbans, 

camins, edificis municipals, etc. 

– Cursos d’ensenyament de valencià per a funcionaris, empleats públics i 

població adulta no escolaritzada. 

– Campanyes ciutadanes per al foment del valencià. 

 

Tal com apunta L. Polanco,91 l’any 1983, als ajuntaments de València, Quart de 

Poblet, Elx, Santa Pola, la Vila Joiosa, Alcant, Meliana, Museros, Massanassa, 

Xirivella, la Pobla de Farnals, Manises, Silla, Tavernes de la Valldigna, entre 

d’altres, ja treballaven o havien treballat en algun moment, traductors –en certs 

casos a temps parcial–, que es limitaven normalment a la traducció dels llibres 

d’actes, bans i edictes, opuscles d’actes culturals, fragments de butlletins 

municipals i alguns impresos i documents protocolaris, però la majoria de la 

documentació administrativa continuava en castellà. 

 

Tanmateix, tots aquests esforços han anat acompanyats d’unes polítiques 

lingüístiques paral·leles que han impedit que el català del País Valencià 

recupere el prestigi que li correspon com a llengua pròpia i històrica. En 

general, també cal constatar la insuficiència de recursos humans i econòmics 

assignats i destinats a la normalització lingüística, la mancança de mesures de 

coordinació global, reflex evident de la tímida voluntat política. 

 

Tant l’Estatut d’autonomia com la LUEV naixen amb dos grans defectes que 

entrebanquen la normalització del català: s’obvia la vertadera territorialitat del 

català i la llengua rep la denominació de «valencià»; no s’hi especifica la unitat 
                                                 
90 Fragment del fullet informatiu de la Direcció General de Política Lingüística per a sol·licitar 
ajudes econòmiques corresponent a la campanya de 1992. 
 
91 Lluís B. Polanco, «La situació del català com a llengua de l’Administració al País Valencià», 
1983, p. 163-164. 
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de la llengua catalana i deixa la porta oberta a la manipulació onomàstica, la 

utilització política de la identitat i el nom de la llengua, és a dir, al 

secessionisme lingüístic.92 

 

Aquesta ambigüitat de les lleis valencianes ha provocat i continua provocant 

actuacions força desconcertants com, per exemple, la publicació de la 

Constitució espanyola o de qualsevol norma legal en dues versions (en català i 

en valencià), i els recursos contra la Universitat de València o la Universitat 

Jaume I de Castelló en fer referència en alguns articles dels seus estatuts a la 

unitat de la llengua, a l’exigència del requisit lingüístic per a algunes vacants de 

professorat o a emprar la denominació de «català». 
 

Així mateix, l’any 1988, el Ple de l’Ajuntament de Benifaió, en sessió del 26 

d’abril, va dictar un acord marcadament secessionista. Va acordar que els 

escrits interns en valencià s’adequaren a la normativa ortogràfica que dictava 

l’Acadèmia de Cultura Valenciana. Contra aquest acord es va interporsar un 

recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia 

valencià, el qual l’any 1992 va sentenciar l’anul·lació d’aquest acord. 

L’ajuntament de Benifaió va recórrer aquesta sentència per davant del Tribunal 

Suprem el qual, el 21 de setembre de 1998, deu anys després de l’acord 

plenari, es va reafirmar en la sentència anterior en el sentit que aquest tipus de 

competències recauen en el Consell de la Generalitat Valenciana d’acord amb 

la Llei d’ús i ensenyament de valencià (vegeu l’annex 23). 

 

2.4.6.2 Etapa de la inèrcia i l’ambigüitat (1990-1994) 

 

Al principi de la dècada dels 90 la pretesa voluntat política de recuperar la 

llengua va canviant a poc a poc. Si bé és cert que el 1991 es crea la Direcció 

General de Política Lingüística a la Generalitat Valenciana i, mitjançant les 

ajudes econòmiques als ajuntaments, s’impulsa la creació de diferents serveis 

lingüístics municipals, la resta de la política i planificació lingüística es fa per 
                                                 
92 Vegeu Vicent Pitarch: Reflexió crítica sobre la Llei d’ús i ensenyament del valencià (1984) i 
Control lingüístic o caos (1996). 
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pura inèrcia, continuant només amb les actuacions dels anys anteriors: Junta 

Qualificadora de Coneixements de Valencià, subvencions i convenis amb 

entitats públiques i privades que promoguen el català, assessorament 

lingüístic... L’empenta i la iniciativa de la política del principi dels anys 80 ja no 

és la mateixa, aquesta s’alenteix. Podríem dir que al País Valencià s’enceta 

una nova etapa caracteritzada per la inèrcia de les actuacions, l’ambigüitat i el 

maquillatge lingüístic.  

 

El Govern Valencià va aprovar tot un seguit de programes i actuacions 

bàsiques: el Pla Triennal de Dinamització Lingüística (1988-1991), el Pla 

Triennal per a la Promoció de l'Ús del Valencià a la Comunitat Valenciana 

(1990-93) i el Pla General de Promoció de l'Ús del Valencià (1994-1999). 

Tanmateix, resulta senzill constatar que aquests plans –exceptuant-ne el 

primer, si de cas, que formaria part de la primera etapa– no han estat una altra 

cosa que una declaració de bones intencions de cara als electors, una llista 

d’objectius i actuacions, sense un pressupost ni uns recursos humans 

suficients, que no han arribat ni tan sols a aplicar-se o executar-se mínimament 

en els àmbits oficial i social que assenyalen.  

 
En aquest procés, el Govern Valencià ha d’assumir la direcció i la coordinació i ha 

d’actuar de dinamitzador i capdavanter en establir les mesures adequades per a la 

promoció del valencià, donant sentit ple al que assenyala l’article 7.1 de la Llei 

4/1983: “El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és 

també de la Generalitat i de la seua administració pública, de l’administració local i 

de les altres corporacions i institucions públiques dependent d’aquelles”. 

[...] 

L’ús oficial del valencià 

1. Potenciar el funcionament de la comissió interdepartamental per a 

l’aplicació de l’ús del valencià. 

2. Creació de la xarxa tècnica per a la promoció de l’ús del valencià. 

3. Realitzar campanyes i cursos de promoció de coneixements de 

valencià per als funcionaris i empleats de l’administració. 

4. Regular el coneixement del valencià per a l’accés a la funció pública i 

en les convocatòries de provisió de llocs de treball. 

5. Aprofundir el coneixement i l’ús del llenguatge administratiu valencià. 

6. Incrementar l’ús del valencià en les relacions internes de 

l’administració. 
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7. Incrementar l’ús del valencià en les relacions externes de 

l’administració. 

8. Normalitzar el sistema informàtic en l’administració pública.93 

 

En aquest període, després de més de deu anys d’aplicació de la LUEV, cal 

destacar que no s’han desplegat, ni de bon tros, les possibilitats de regula el 

text legal pel que fa a l’ensenyament, l’Administració o els mitjans de 

comunicació. Hi ha una manca generalitzada de voluntat política per avançar 

en el procés de normalització lingüística i la situació sociolingüística afavoreix la 

subordinació i la substitució del català per la llengua dominant. 

 

Només en els últims mesos de govern del PSPV, al final de 1994, s’aprova 

l’homologació dels certificats de coneixements de català de la Junta 

Qualificadora de Coneixements del Valencià de la Generalitat Valenciana amb 

els equivalents de la Junta Avaluadora del Govern Balear i de la Junta 

Permanent del Català de la Generalitat de Catalunya, cosa que s’interpretava 

com un reconeixement explícit de la unitat de la llengua catalana. Igualment, 

s’atorga a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana l’autoritat de fixar la 

normativa lingüística dels llibres de text editats al País Valencià. 

 

2.4.6.3 Etapa de reactivació del secessionisme lingüístic (1994-2004) 

 

Amb aquest panorama, farcit de contradiccions, a partir del final del 1994, es 

produeixen una sèrie de canvis polítics i administratius que tindran unes 

repercussions clarament negatives per al català. 

 

Comença una nova etapa amb l’entrada d’un nou Govern dirigit pel Partit 

Popular (PP), amb els vots d’Unió Valenciana (UV) –partit polític caracteritzat 

fonamentalment per impulsar i promoure normes ortogràfiques secessionistes i 

una ideologia d’autoodi i anticatalanista–, en un primer moment, com a 

conseqüència d’un pacte polític intern i, després, per l’absorció de diferents 

                                                 
93 Extret del Pla triennal per a la promoció de l’ús del valencià (1990-1993). Fragment de l’acord 
i enumeració dels objectius pel que fa a l’ús oficial del valencià. 
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dirigents d’UV en el PP, esdeveniment que va provocar la desaparició d’UV en 

el Govern de la Generalitat Valenciana en les eleccions següents. 

 

Aquest nou Govern, PP-UV, representat per un president murcià que només 

parla en la llengua oficial de l’Estat espanyol, excepte en la lectura del discurs 

del 9 d’Octubre, només tenia i continua tenint un objectiu molt clar en política 

lingüística: reactivar el secessionisme lingüístic, promoure la dialectalització 

normativa i suprimir tot allò que tinga relació amb la resta del domini català. 

 

Així, les agressions a la llengua catalana van ser constants: el 22 de desembre 

de 1995 van aprovar una ordre que derogava alguns apartats de l’ordre de 

1994 del govern anterior, per la qual s’homologaven els certificats de la Junta 

Qualificadora de Coneixements del Valencià amb els equivalents del Govern 

Balear i de la Generalitat de Catalunya. El 8 d’octubre de 1997, el Govern 

Valencià deroga un decret anterior i aprova la transferència de la normativa 

lingüística dels llibres de text a la Conselleria d’Educació, per tal de «preservar 

la identitat del valencià com una llengua diferent del català».  

 

Quant a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el balanç que 

podem fer, des de la seua creació, sobre l’extensió dels coneixements de 

català a la població general, sembla altament positiu. Hi ha hagut un 

extraordinari increment de matrícules i les persones que han passat pels 

exàmens ha estat molt nombrós, cosa que ha produït un considerable augment 

d’alfabetització en català i un augment en el nivell de coneixement entre la 

població adulta. Tanmateix, en els últims anys, tal com es pot constatar, s’ha 

produït un retrocés considerable en el nivell exigit en les diferents 

convocatòries i una rebaixa en la qualitat lingüística de les proves pel que fa al 

model de llengua, amb la introducció de dialectalismes i el distanciament, cada 

vegada més pronunciat i intens, pel que fa al català general o estàndard. 

 

A més, cal destacar que en els últims anys s’han subvencionat, amb importants 

quantitats de diners, des de l’Ajuntament i la Diputació de València, entitats que 

promouen el secessionisme lingüístic. A més, des de la Generalitat Valenciana 

s’han signat convenis que incloïen importants quantitats econòmiques per a la 
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promoció de l’ús de la llengua entre la Conselleria de Cultura, Educació i 

Ciència, d’una banda, i Lo Rat Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana i 

l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (sic) de l’altra, entitats o 

associacions que s’han destacat per promoure el secessionisme lingüístic i el 

conflicte entre els valencians.  

 

Rafael Castelló, en nom del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de la 

Universitat de València, publicava un article interessant sobre aquest fet:94 

 
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-

Intersindical Valenciana (STEPV-iv) vol manifestar el seu rebuig més absolut a 

aquest tipus d’actuacions del Govern Valencià i invita altres forces cíviques i 

polítiques perquè ho facen igualment. Perquè donar cobertura institucional i 

contribuir econòmicament a la incultura i la incompetència lingüística equival a 

crear i augmentar la crispació de la societat i a fomentar més encara el conflicte. 

Així, mentre se’ns aboca a discutir sobre la llengua, ni el Govern ni aquestes 

associacions subvencionades en fan un ús normal, ni pretenen fer-lo, ni volen que 

ningú en faça. La irresponsabilitat i la hipocresia dels qui diuen auspiciar una 

solució al conflicte és evident; les conseqüències seran nefastes. 

 

En canvi, s’han suprimit les subvencions a entitats com Escola Valenciana i 

Acció Cultural del País Valencià, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 

o a editorials com Tres i Quatre, entre d’altres, que fomenten realment i de 

manera efectiva l’ús del català. I s’ha concedit un suport econòmic ridícul o nul 

a les Trobades d’Escoles en Valencià que se celebren anualment i que agrupen 

milers i milers de persones que reivindiquen l’ensenyament públic i en català 

amb tallers, jocs, música i festes per la llengua. 

 

Un altre àmbit important deixat de banda en els últims anys és l’ensenyament, 

ja que si bé en els primers anys de la dècada dels 80 la LUEV es va convertir 

en el marc legal que va possibilitar l’inici del procés de normalització lingüística 

i va suposar un avanç destacat, sobretot en aquest àmbit (regulació de la 

incorporació obligatòria del català, l’extensió de les anomenades línies en 

                                                 
 
94 Fragment de l’article publicat en el diari Levante-EMV el 14 de gener de 1998. 
 



 111

valencià, la immersió lingüística), durant aquests anys les expectatives que 

s’havien creat es van frustrar, perquè les actuacions s’han concretat gairebé 

exclusivament en la introducció de l’assignatura de Valencià als centres 

educatius i una tímida extensió de les línies d’ensenyament en català. 

Actualment, amb el nou Govern Valencià, la situació de l’ensenyament en 

català dels centres d’educació infantil i primària i dels centres de secundària 

està experimentant un fort descens pel que fa a la qualitat de l’ensenyament. 

 

En primer lloc, perquè fins a l’any 2002 no s’exigia el requisit lingüístic per al 

professorat que volia accedir a les places vacants destinades a centres 

escolars que tenen el Programa d’incorporació progressiva d’assignatures en 

català i, fins i tot, a centres amb places vacants amb el Programa 

d’ensenyament en valencià. Aquest fet ha provocat que, actualment, hi haja 

professorat sense titulació o sense competència lingüística en català als 

diferents centres i que s’impose el dret del professorat castellanoparlant al dret 

de les famílies que han decidit que el seu fill o filla estudie en català. És trist, 

però en aquests darrers anys ens trobem un bon nombre de professors i 

professores que provenen d’altres comunitats autònomes castellanoparlants i 

són destinats a fer classes en català o a ensenyar l’assignatura de «Valencià». 

 
Els professors i les professores han de conèixer les dues llengües oficials al País 

Valencià d’acord amb les exigències de la seua tasca docent i segons allò 

establert a la Llei d’ús i ensenyament del valencià en el seu article 23.1. No es pot 

obviar que tant la funció social que realitzen com el lloc de treball que ocupen està 

en relació amb un sèrie de drets de l’alumnat, cosa que necessàriament comporta 

unes determinades obligacions de l’Administració a fi de garantir-los. 

 

[...] 

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià és conscient que la no exigència del 

requisit per a l’accés a la funció pública docent hem d’atribuir-la a l’absència de 

voluntat política per part de l’Administració valenciana i no a entrebancs de tipus 

jurídic. 

 

La Mesa requereix del Govern Valencià un canvi d’actitud perquè és urgent 

establir, en les properes convocatòries de concurs-oposició, aquest requisit, tal 
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com es fa en altres comunitat autònomes amb llengua pròpia, i també en els 

sistemes de contractació i provisió de llocs de treball.95 

 

I, en segon lloc, per l’escassesa de recursos didàctics en català que pateixen el 

centres, ja que tot el material didàctic que s’edita per als centres escolars del 

País Valencià ha d’estar homologat per l’administració autonòmica, 

homologació que serveix de control i censura prèvia en les editorials, sobretot 

quan ens referim al material de llengua, literatura i història. A més, a través de 

l’homologació dels llibres de text, el Govern del PP aplica el control i la censura 

ortogràfica, obliga a no fer referència a la unitat de la llengua i a excloure els 

termes País Valencià, català i llengua catalana, entre d’altres. 

 

Un altre fet que cal destacar es va produir pel setembre del 1997, ja que el 

president de la Generalitat Valenciana va anunciar a les Corts Valencianes la 

proposta oficial d’un pacte lingüístic que acabara amb aquest conflicte i va 

encomanar al Consell Valencià de Cultura que estudiara quina institució havia 

de decidir la normativa al País Valencià. Amb aquesta nova decisió política que 

solucionaria el conflicte lingüístic s’atura, de fet, qualsevol nova actuació en 

matèria lingüística i s’accelera la substitució del català per la llengua dominant. 

Mentre es discuteix sobre la llengua, el Govern no pren cap nova mesura per a 

normalitzar-ne l’ús. 

 

L’any 1998, el Consell Valencià de Cultura, després d’haver consultat diferents 

entitats i associacions del País Valencià sobre quin havia de ser l’organisme 

que tinguera l’autoritat lingüística,96 va emetre un dictamen97 en contra de 

l’opinió majoritària que va assentar les bases de la Llei de creació de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,98 organisme que s’encarregarà, entre 

                                                 
 
95 Fragment de les conclusions de l’Informe anual 1999-2000 de la Mesa per l’Ensenyament en 
Valencià (www.intersindical.org/stepv/polival). Annex 34. 
 
96 Vegeu Aitana Guia: La llengua negociada (2001). 
 
97 Vegeu el dictamen del Consell Valencià de Cultura en l’annex 43. 
 
98 Acadèmia Valenciana de la Llengua: De les Normes de Castelló a l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua (2002). 
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d’altres coses, de definir la normativa al País Valencià, com si aquesta no 

estiguera plenament establerta i acceptada pels usuaris de la llengua des que 

se signaren les Normes de Castelló el 1932.   

 
Preàmbul 

(...) El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del 

sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris 

hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia. 

 

Article 3 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció determinar i 

elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià. Així com, 

vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística 

genuïna valenciana, així com, la normativització consolidada, a partir de les 

denominades Normes de Castelló. 

 

Article 5 

Les decisions de l’AVL, en l’exercici de les funcions que hi corresponen, hauran de 

ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels Poders Públics, per 

la resta d’Administracions Públiques, el sistema educatiu, i els mitjans de 

comunicació, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o que 

compten amb finançament públic.99  

 

Això no obstant, des del 1998 fins al 2001, els dos partits majoritaris, el Partit 

Popular i el Partit Socialista del País Valencià, no es van posar d’acord a l’hora 

de nomenar els 21 membres de la nova Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Finalment, es va constituir aquesta Acadèmia amb una composició de 

membres ben diversa: hi havia membres marcadament secessionistes (de la 

Real Acadèmia de Cultura Valenciana) i de dubtós reconegut prestigi en català, 

altres militants polítics (del PP i del PSPV) i, finalment, alguns partidaris de la 

unitat de la llengua catalana, que provenien de les universitats valencianes, de 

l’Institut Interuniversitat de Filologia Valenciana i de l’Institut d’Estudis Catalans.  

 

En resum, durant el període de temps en què es pot considerar que hi ha hagut 

una certa planificació del procés de normalització lingüística, des del 1982 

                                                 
99 Vegeu el text complet de la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en 
l’annex 46. 
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ençà, sobretot a partir de l’Estatut d’autonomia i de la Llei d’ús i ensenyament 

del valencià, és evident que no hi ha hagut una clara i decidida política 

lingüística a favor de la llengua pròpia i, al contrari, s’han produït nombroses 

agressions contra la llengua catalana i s’han anat posant nombrosos 

entrebancs a la planificació lingüística, amb la intenció d’impedir el 

desplegament de les accions previstes i l’assoliment de la normalització del 

català al País Valencià, és a dir, des del Govern Valencià, sobretot des del PP, 

s’ha aplicat una mena de contraplanificació,100 per acció o per omissió:  

 

1. No reconeixement de la unitat de la llengua catalana, rebuig de l’ús del 

terme català i llengua catalana101 per a designar el nom de la llengua, com 

ara en els estatuts de les universitats valencianes, etc. 

2. Finançament, amb fortes quantitats econòmiques, del secessionisme 

lingüístic. 

3. No exigència del requisit lingüístic en la Llei de la funció pública ni en les 

proves d’accés a l’Administració. 

4. No regulació de l’ús del català com a única forma oficial i legal en la 

denominació toponímica. 

5. Derogació de l’ordre d’homologació dels títols de català i valencià. 

6. Censura i prohibició de determinades paraules considerades «no 

valencianes» en l’Administració pública i en els llibres de text escolars. 

7. Introducció de formes col·loquials i dialectalismes en el llenguatge 

administratiu, els manuals escolars i els exàmens de coneixements de 

català de la Junta Qualificadora. 

                                                 
 
100 Segons M. A. Pradilla, el Partit Popular ha portat a terme un procés de contraplanificació 
lingüística en tres eixos: sobre el model de llengua (formal), en l’actuació sobre els usos 
(funcional) i sobre l’ensenyament, cosa que ha produït tant un debilitament en l’ús com un 
desprestigi del català. Vegeu del mateix autor, «El secessionisme lingüístic valencià», dins La 
llengua catalana al tombant del mil·lenni, i «El País Valencià: un cas de contraplanificació 
lingüística», dins Actes del II Congrés Europeu de Planificació Lingüística. 
 
101 En el moment en què tancàvem la redacció final d’aquest treball, l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, malgrat tots els entrebancs, va aprovar un dictamen, el dia 9 de febrer de 2005, en 
què reconeixia clarament i explícitament la unitat de la llengua catalana. Tanmateix, també 
defensava la idoneïtat del nom llengua valenciana, que el terme valencià s’usara per denominar 
el conjunt de varietats lingüístiques i, a més, deixava en mans dels representants polítics la 
recerca d’una solució onomàstica. Vegeu aquest dictamen en l’annex 44. 
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8. No reconeixement de la titulació de Filologia Catalana per acreditar el 

coneixement de «valencià» en les oposicions a primària i secundària. 

9. Exclusió d’autors no valencians dels llibres de text sobre llengua i literatura 

catalanes. 

10.  Absència de voluntat política per establir mesures generals de coordinació 

per la normalització lingüística.102 

 

A tot això, durant els últims anys, cal afegir-hi altres factors i nous reptes que 

conflueixen i ben sovint impossibiliten que el procés de normalització lingüística 

avance, com és ara la nova immigració, que fa augmentar ràpidament el 

percentatge de castellanoparlants pertot arreu, l’impacte negatiu dels mitjans 

de comunicació o de les noves tecnologies de la comunicació amb un ús 

aclaparador de la llengua dominant, la globalització i l’Europa dels estats. 

 

Malgrat tots els entrebancs i les nombroses dificultats, el moviment cívic i 

cultural partidari de la normalització lingüística és molt actiu i representa una 

esperança per al futur de la llengua. A més a més, nombroses administracions 

públiques han anat creant serveis lingüístics (oficines de promoció de l'ús del 

valencià, gabinets de normalització lingüística, serveis de normalització 

lingüística) i, consegüentment, s’han aprovat plans d'actuació i reglaments de 

normalització lingüística. Hi ha serveis lingüístics en l'Administració local 

(municipis, diputacions, mancomunitats), en l'àmbit universitari, sindical i en 

associacions cíviques. Els diferents serveis han anat dotant-se de tècnics 

lingüístics (assessors lingüístics, traductors, dinamitzadors lingüístics, tècnics 

de promoció lingüística) encarregats de coordinar i gestionar la planificació 

lingüística, i promoure l'ús de la llengua en el seu àmbit d’actuació 

corresponent.  

 

                                                 
102 Sobre la política lingüística del Partit Popular, vegeu l’article de Ferran Isabel i Faust Ripoll, 
«La política lingüística del PP: pompa, circumstància i mala fe», dins L’Espill, 17, i l’article 
d’Alfons Esteve, «La política lingüística del PP al País Valencià: anàlisi de la legislació de 1995 
a 2003», dins Revista de Llengua i Dret, 41. 
 



 116

 



 117

3. EL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC VALENCIÀ 
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3. EL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC VALENCIÀ 

 

3.1 Introducció 

 
Per tal d’elaborar aquest apartat, estudiarem diversos treballs que ofereixen 

dades sobre els coneixements i usos lingüístics i sobre les actituds 

lingüístiques al País Valencià, tot depenent de les zones (comarques o 

regions). 

 

L’objectiu fonamental és analitzar l’evolució dels coneixements i usos 

lingüístics, de les actituds i quins han estat els factors que influeixen en el 

procés de substitució lingüística. Els resultats ens serviran per a obtenir una 

visió general i reflexionar sobre la situació sociolingüística actual i avaluar, si 

escau, els resultats de les diferents polítiques lingüístiques implementades 

(locals, comarcals, autonòmiques o estatals). 

 

Així mateix, i com que les dades del cens del 2001 del País Valencià no destria 

les dades lingüístiques amb el lloc de naixement,103 hem elaborat un apartat 

sobre la immigració per comarques, d’acord amb les dades que ens facilita 

l’Institut Valencià d’Estadística, per tal de comprovar fins a quin punt aquest 

factor determina l’evolució del català. Aquest punt és de vital importància com a 

conseqüència de la gran allau d’immigrants de fora de l’Estat espanyol que 

estan arribant al País Valencià els darrers anys i que, per tant, repercuteixen en 

gran manera en els resultats percentuals de les enquestes i fan augmentar 

ràpidament el percentatge de castellanoparlants. Actualment, les diferents 

polítiques lingüístiques valencianes encara no sabut reaccionar davant d’aquest 

nou factor que, com veurem, augmenta d’una manera progressiva i 

desmesurada. 

 

A més a més, hem tingut en compte la diversitat de metodologies i 

enfocaments emprats en els diferents estudis sociolingüístics. És a dir, d’una 

                                                 
103 Vegeu l’informe de la Xarxa Cruscat de l’IEC de l’annex. 
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banda, hem agrupat els resultats de les enquestes de la Generalitat Valenciana 

(1989, 1992 i 1995) 104 amb les de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

(2004),105 perquè el qüestionari de les enquestes és idèntic o molt semblant. I, 

de l’altra, les dades del padró d’habitants del 1986 i dels censos lingüístics del 

1991 i 2001,106 perquè segueixen la mateixa línia metodològica. 

 

Finalment, per tal de completar el panorama sociolingüístic valencià i 

contrastar les dades, parlarem dels estudis i treballs de recerca no 

governamentals i farem un resum abreujat sobre els treballs que considerem 

més destacats i actuals:  

 

En primer lloc, pel que fa a les preferències lingüístiques d’expressió, 

inclourem els resultats més significatius sobre l’estudi sociolingüístic d’Isabel 

Fernández i Lluís Català (2003), «Dades sobre preferència lingüística 

d’expressió al País Valencià». 

  

En segon lloc, pel que fa a les actituds lingüístiques, farem referència a un 

treball de recerca sobre la ciutat de València: Ferran Colom (1998), El futur de 

la llengua entre els joves de València.  

 

En tercer lloc, abordarem la transmissió lingüística intergeneracional, a mena 

de contrast, a través de tres treballs: a) sobre la ciutat d’Alacant, de Brauli 

Montoya (1996), Alacant: la llengua interrompuda; b) sobre la comarca de la 

Marina, de M. Àngels Diéguez i M. Isabel Guardiola (2002), «Transmissió 
                                                 
104 La font d’aquestes dades és la publicació Balanç i perspectives de la promoció del valencià 
1983-1993 i Balanç i perspectives de la promoció del valencià 1994-1995, publicats per la 
Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 
 
105 La metodologia de treball i el contingut del qüestionari han seguit les mateixes directrius que 
les corresponents a les enquestes generals sobre coneixement i ús del valencià efectuades pel 
SIES de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat 
expressa de continuar una sèrie de dades que facen possible l’estudi diacrònic de la situació 
social del valencià. L’estudi es pot aconseguir en el web de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, www.avl.gva.es (consulta: desembre de 2004). 
 
106 Aquestes dades les extraurem de la publicació de Coneixements i usos del valencià de 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana, estudi que es va fer 
públic cap al final del mes de febrer de 2005. Aquest treball es pot descarregar des de la 
pàgina web del Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics, dirigit per Rafael L. Ninyoles: 
www.cult.gva.es/sies (consulta: març de 2005). 
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lingüística intergeneracional a la Marina», i c) una comparació de les dades de 

la ciutat de València amb les de la resta del País Valencià, de Raquel 

Casesnoves (2002), «La transmission intergénérationnelle du valencien et son 

usage comme langue seconde». 

 

En darrer lloc, per acabar, tractarem els usos i les representacions 

lingüístiques, mitjançant un estudi que ens aporta nombroses dades generals 

d’interès sobre el procés de substitució lingüística i les perspectives de futur: el 

llibre d’Ernest Querol (2000), Els valencians i el valencià: usos i 

representacions. 

 

 

3.2  Enquestes sobre el coneixement i ús del català 

(1989, 1992, 1995 i 2004). Generalitat Valenciana i 

Acadèmia Valenciana de la Llengua 

 

La millor manera d’analitzar l’evolució del coneixement i l’ús d’una llengua en la 

societat, així com estudiar les actituds lingüístiques dels individus a través del 

temps és agrupar les dades consultades en els diferents anys de treballs amb 

una metodologia i amb un qüestionari idèntic o molt semblant. 

 

Primer veurem aquestes dades a través de taules amb els seus valors i, 

després, aquestes dades les representarem en un gràfic de columnes per tal de 

veure l’evolució amb un cop d’ull. 

 

Com veurem, en els diferents estudis es pregunta sobre els coneixements del 

català en les quatre habilitats lingüístiques –escoltar, parlar, llegir i escriure– i 

les respostes poden ser –perfectament, bastant bé, un poc o gens. Per tal de 

simplificar els resultats a l’hora de representar-los en els gràfics, hi hem agrupat 

les respostes perfectament i bastant bé com que «sí que en saben»; i les 

respostes un poc o gens com que «no en saben», ja que o bé no tenen 

adquirida l’habilitat en qüestió o bé tenen bastants dificultats. 
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De primer, representarem les dades generals del coneixement del català del 

conjunt de zones catalanoparlants del País Valencià.  

 

A continuació, representarem els coneixements del català per regions, que és 

la part que més ens pot interessar en aquest estudi sobre les processos de 

normalització lingüística en l’Administració local, a falta d’estudis 

sociolingüístics d’aquest tipus per municipis o per comarques. 

 

La distribució de les comarques per regions és la següent: 

 Regió d’Alacant: el Baix Vinalopó, l’Alacantí, les Valls del Vinalopó, la 

Marina Baixa. 

 Regió d’Alcoi-Gandia: la Marina Alta, el Comtat, l’Alcoià, la Vall 

d’Albaida, la Safor. 

 Regió de València: la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp 

de Túria, el Camp de Morvedre. 

 Àrea Metropolitana de València: València, l’Horta Nord, l’Horta Sud, 

l’Horta Oest. 

 Regió de Castelló: la Plana Baixa, la Plana Alta, l’Alcalatén, l’Alt 

Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports. 

 Zona castellanoparlant (Regió de Requena-Sogorb i Regió d’Oriola):  

l’Alt Millars, l’Alt Palància, el Racó d’Ademús, els Serrans, la Foia de 

Bunyol, la Plana d’Utiel, la Vall d’Aiora, la Canal de Navarrés, l’Alt 

Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Segura. 

 

I, finalment, veurem les actituds i els usos lingüístics en els diferents àmbits a 

les zones catalanoparlants. 
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3.2.1 Coneixements del català en zones catalanoparlants 
 

% Perfectament Bastant bé Un poc Gens 
  1992 1995 2004 1992 1995 2004 1992 1995 2004 1992 1995 2004 

Entén  el 
valencià? 

68 64,4 57,1 23 23 24,4 8 9,5 15,1 1 3,1 3,4 

Sap parlar en 
valencià? 

48 44 40,2 20 18,6 18,2 18 19,8 20,2 14 17,5 21,4 

Sap llegir en 
valencià? 

12 14 23,5 36 32,5 27,6 42 38,9 27,4 10 14,6 21,6 

Sap escriure 
en valencià? 

4 5,2 11,1 14 15,1 16,1 25 23,5 23,7 57 56,1 49 
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En dotze anys, s’ha produït un augment considerable de persones que no entenen i no parlen català. No l’entenen un 18,5% (un 
9,5%) i no el saben parlar un 41,6% (un 9,4% més). En canvi, ha disminuït el nombre de valencians que no sabien llegir o escriure 
en català en un 3% i un 9,2%, respectivament. Molts dels que ja sabien llegir han après també a escriure. 
 
És a dir, les mesures que es prenen en política lingüística, si n’hi ha, no són ni de bon tros suficients, més aviat afavoreixen la 
substitució lingüística. D’una banda, el percentatge de la població que no entén ni parla el català augmenta considerablement. I, de 
l’altra, la meitat de la població encara no sap llegir en català i les tres quartes parts no saben escriure’l.  
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3.2.1.1 Entén el valencià 
 

% Alacant Alcoi-Gandia València Àrea Metropolitana 
de València 

Castelló Zona castellano-
parlant 

  1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 
Gens 2 7,52 1 1,64 0 1,8 2 2,24 0 2,59 19 24,83 

Un poc 12 26,93 4 8,06 3 6,77 11 14,88 3 10,13 44 39,98 
Bastant bé 23 31,21 11 19,13 16 14,61 33 27,41 15 19,62 28 25,41 

Perfectament 63 34,34 84 71,17 81 76,83 54 55,47 82 67,66 9 9,78 
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3.2.1.2 Sap parlar en valencià 
 

% Alacant Alcoi-Gandia València Àrea Metropolitana 
de València 

Castelló Zona castellano-
parlant 

  1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 
Gens 19 33,77 9 11,09 8 12,02 19 22,84 5 15,28 74 64,3 

Un poc 23 24,59 9 10,69 10 10,26 23 26,79 14 13,81 20 21,7 
Bastant bé 16 20,47 9 17,6 18 12,46 26 18,71 20 19,42 4 10,31 

Perfectament 42 21,17 73 60,62 64 65,27 32 31,65 61 51,49 2 3,69 
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3.2.1.3 Sap llegir en valencià 
 

% Alacant Alcoi-Gandia València Àrea Metropolitana 
de València 

Castelló Zona castellano-
parlant 

  1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 
Gens 8 34,21 7 17,81 9 15,05 13 18,67 9 17,8 52 50,38 

Un poc 49 29,73 38 26,17 37 27,54 44 27,3 38 24,17 35 29,41 
Bastant bé 35 22,58 43 30,89 37 29,49 31 28,36 43 29,01 10 15,84 

Perfectament 8 13,49 12 25,13 17 27,92 12 25,67 10 29,01 3 4,37 
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3.2.1.4 Sap escriure en valencià 
 

% Alacant Alcoi-Gandia València Àrea Metropolitana 
de València 

Castelló Zona castellano-
parlant 

  1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 1992 2004 
Gens 64 60,07 51 47,97 52 43,01 59 46,03 52 44,78 89 74,9 

Un poc 23 21,46 29 20,55 27 26,94 24 24,73 24 24,88 7 14,49 
Bastant bé 10 11,96 18 18,07 16 16,01 13 17,36 17 18,29 4 7,67 

Perfectament 3 6,51 2 13,4 5 14,05 4 11,87 4 12,04 0 2,95 

Alacant

87

13

81,53

18,47

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

No o poc Sí

Sap escriure en valencià

1992

2004

 

Alcoi-Gandia

80

20

68,52

31,47

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

No o poc Sí

Sap escriure en valencià

1992

2004

 

València

79

21

69,65

30,06

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

No o poc Sí

Sap escriure en valencià

1992
2004

 
Àrea Metropolitana de València

83

17

70,76

29,23

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

No o poc Sí

Sap escriure en valencià

1992

2004

 

Castelló

76

21

69,66

30,33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

No o poc Sí

Sap escriure en valencià

1992

2004

 

Zona castellanoparlant

96

4

89,39

10,62

0

20

40

60

80

100

120

No o poc Sí

Sap escriure en valencià

1992

2004

 



 130

Entén el valencià? 
 

En totes les regions catalanoparlants hi ha un augment de població que no entén la 

llengua pròpia del País Valencià. No obstant això, aquest problema s’agreuja molt 

més a la regió d’Alacant, on hi ha hagut un augment del 20,45% d’aquest grup de 

població. En total, un 34,45% no entén el català i aquesta xifra és bastant alarmant si 

no s’aproven mesures polítiques ben planificades per recuperar aquest retrocés de 

la llengua. 

 

Les altres regions que revelen dades preocupants són la de l’Àrea Metropolitana de 

València i la de Castelló: la primera perquè el percentatge de persones que no 

entenen el català és del 17,12% i la segona perquè el percentatge d’aquest grup de 

població ha augmentat en un 9,7%. La població que no entén el català ha passat 

d’un 3% l’any 1992 a un 12,72% l’any 2004. 

 

Sap parlar en valencià? 
 

En aquest apartat els resultats són semblants. En totes les regions catalanoparlants 

del País Valencià, cada any, minora progressivament el nombre de parlants en 

català. Molt probablement, si aquest procés no s’atura amb noves i decidides 

polítiques lingüístiques favorables a la recuperació del català, en algunes regions, 

sobretot a les grans àrees urbanes, el català ben aviat passarà a la història. 

 

La regió d’Alacant és la més preocupant, ja que la llengua ha perdut un 16,36% de 

parlants del total d’habitants. Més de la meitat de la població no sap parlar català o 

en sap ben poc (58,36%). Aquesta regió, amb la nul·la política lingüística que s’ha 

dut a terme, des del 1992 fins a l’actualitat, ha passat de ser una regió de predomini 

lingüístic català a ser de predomini lingüístic castellà. A aquest ritme, en aquesta 

regió, d’ací a mig segle, el català es coneixerà com a la llengua dels avantpassats. 

En el cas hipotètic que l’evolució fóra constant, podem preveure que el temps de 

vida del català en aquest territori seria el següent: 
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1992 2004 2016 2028 2032 

58% 42% 26% 10% 0% 

 

 

En el mateix sentit, podem parlar de la regió de l’Àrea Metropolitana de València, ja 

que pràcticament el 50% de les persones  que hi viuen declaren que no saben parlar 

gens o ben poc el català. El ritme del descens no és tan accelerat, però el 

manteniment resulta realment precari. Per tant, si les administracions no hi 

intervenen, d’ací a pocs anys, també serà una zona en què, en lloc de recuperar la 

llengua pròpia, el que farà serà tot el contrari, perdre més parlants i convertir-se en 

una zona castellanoparlant. 

 

La resta de regions, l’any 1992, només tenien un 18% de població que no sabia 

parlar català, percentatge que només ha augmentat en un 4%, a excepció de la regió 

de Castelló, en què aquest percentatge ha augmentat en un 10% i s’ha situat en un 

29% de persones que declaren que no saben parlar català. 

 

Aquestes dades, bastant negatives, es multipliquen per dos quan aquestes persones 

que no saben parlar català es relacionen amb les catalanoparlants, les quals, en ser 

les realment bilingües, abandonen la llengua pròpia i parlen en castellà.107  

 

Sap llegir en valencià? 
 

Al País Valencià, s’han fet esforços perquè la població estudiant i adulta aprenga la 

llengua pròpia, tant des dels col·legis, els instituts, les universitats, els centres de 

formació de persones adultes, les escoles oficials d’idiomes, els cursos de reciclatge 

per als treballadors de l’administració, els diferents espais per a preparar els 

exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià... Tanmateix, el 

percentatge de persones que ha après a llegir en català és poc significatiu en unes 

regions i bastant en altres. 

 

                                                 
107 Vegeu en aquest mateix capítol, en el punt 5.3, les dades que ofereixen també els estudis 
sociolingüístics no institucionals pel que fa ala transmissió lingüística intergeneracional. 
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Pràcticament totes les regions, a excepció de la d’Alacant, han augmentat més o 

menys el nombre de població que declara saber llegir en català. Més encara, més de 

la meitat de la població declara que en sap. La regió on s’han fet més esforços per 

part de l’administració i dels habitants és l’Àrea Metropolitana de València, que ha 

passat del 43% al 54%. La resta només ha augmentat entre un 1% i un 5%. 

 

La regió d’Alacant, l’any 1992, tenia el mateix nombre de possibles lectors que l’Àrea 

Metropolitana de València, un 43%, però en lloc d’augmentar el percentatge ha 

disminuït considerablement, d’un 43% a un 36%. 

 

Sap escriure en valencià? 
 

En aquest apartat, totes les regions coincideixen a augmentar-ne el percentatge. Les 

regions de València, Castelló, Alcoi-Gandia i l’Àrea Metropolitana de València 

augmenten la població que sap escriure en un 11% i la situen al voltant del 30%. En 

canvi, a la regió d’Alacant, aquest percentatge només augmenta un 5,5% i se situa 

en un 18,47% la població que declara que sap escriure en català. 

 

A la regió d’Alacant hi ha, doncs, una gran deixadesa lingüística per part de les 

administracions locals i autonòmiques. No s’ha planificat ni implementat cap política 

lingüística per recuperar el català i, encara més, es deixa que el català s’use cada 

vegada menys i que el procés de substitució lingüística avance imparable. D’acord 

amb les dades que hem vist, amb l’absència de política lingüística explícita en 

aquesta regió (política de no intervenció a favor del català), el castellà aconsegueix 

ser la llengua vehicular i gairebé exclusiva en tots els espais de comunicació i àmbits 

d’ús, ja que encara que ha augmentat mínimament el coneixement de l’escriptura, la 

resta d’habilitats disminueixen en un percentatge major entre la població. 

 

Quant a les zones castellanoparlants, és significatiu que augmente la població que 

sap parlar en un 8% i que se situe en un 14%; que s’incremente la població que sap 

llegir en un 7,2% i que se situe en un 20,21%; i que s’amplie la població que sap 

escriure en català en un 6,6% i que se situe en un 10,62%. 
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3.2.2 Actituds i usos lingüístics en els diferents àmbits d’ús 
 
Les diverses enquestes sobre l'ús del català ofereixen una sèrie de dades d'interès sobre la llengua al País Valencià:108 
 
3.2.2.1 En quina llengua parla vostè amb els amics? 
 

  A. Sempre en 
valencià 

B. Generalment 
en valencià 

C. Més en 
valencià 

D. 
Indistintament 

E. Més en 
castellà 

F. Generalment 
en castellà 

G. Sempre en 
castellà 

NS/NC 

1989 32,5 8,5 2,7 12,3 2,7 3,8 37,7 0,1 
1995 26,6 13,3 5,2 10,2 6,7 4,3 33,8 0 
2004 21,74 7,49 3,54 14,97 4,43 6,03 41,7 0,1 

En quina llengua parla vosté amb els amics?
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Fins ara hem analitzat la influència de les polítiques lingüístiques en el procés d’adquisició del català en les quatre habilitats. No 
obstant això, tot i que el coneixement de parlar català disminueix en general, encara disminueix més el nombre de parlants. En la 
primera etapa, tant el català com el castellà eren llengües d’ús habitual en converses quotidianes informals. Avui, aquest equilibri 
de les llengües desapareix i la balança s’inclina considerablement cap al castellà com a la llengua habitual en les comunicacions 
més esporàdiques, com ara les relacions amb els amics. Més del 50% sol emprar més el castellà que el català en converses amb 
els amics. Evidentment, el coneixement no implica l’ús. 

                                                 
108 Les dades s’han extret de Balanç i perspectives de la promoció del valencià 1983-1993, Balanç i perspectives de la promoció del valencià 1994-1995 i de 
l’Enquesta sobre la situació social del valencià AVL. 2004. Dades més significatives en percentatges. 
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3.2.2.2 En quina llengua parla vostè quan va de compres a botigues? 
 

  A. Sempre en 
valencià 

B. Generalment 
en valencià 

C. Més en 
valencià 

D. 
Indistintament 

E. Més en 
castellà 

F. Generalment 
en castellà 

G. Sempre en 
castellà 

NS/NC 

1989 27,1 11,1 3,7 10,4 2,7 4,1 40,5 0,5 
1995 27,2 14,9 3,8 9,9 3,3 3,7 37,2 0 
2004 22,12 7,56 2,51 10,31 2,65 6,71 48,03 0,11 

En quina llengua parla vosté quan va de compres a botigues?

41,9
45,9

32,19

10,4 9,9 10,31

47,3 44,2

57,39

0

10

20

30

40

50

60

70

1989 1995 2004

En valencià A+B+C              
(lleialtat lingüística)

En valencià i en castellà D
(indiferència)

En castellà E+F+G
(abandonament o desconeixement
de la llengua)

 
 
En els darrers anys, la llengua no sols està perdent parlants potencials –aquells que declaren que saben parlar– sinó que, a més a 
més, està perdent parlants reals.  
 
Des de l’any 1989 fins a l’any 1995 (període en què es feien algunes campanyes institucionals autonòmiques a favor del català), el 
percentatge de l’ús de la llengua oral, tant en l’àmbit de les amistats com en el de les botigues tradicionals, va augmentar uns punts 
i es va situar en el 45%. En canvi, des de l’any 1995 fins als nostres dies, l’ús preferent del català en aquests àmbits ha descendit 
considerablement en un 13%.  
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3.2.2.3 En quina llengua parla vostè a les grans superfícies? 
 

  A. Sempre en 
valencià 

B. Generalment 
en valencià 

C. Més en 
valencià 

D. 
Indistintament 

E. Més en 
castellà 

F. Generalment 
en castellà 

G. Sempre en 
castellà 

NS/NC 

1989 16,4 8,5 2,9 10,7 3 7,5 49,7 1,4 
1995 14,6 11,9 4,9 11,9 5 4,5 47,2 0 
2004 13,23 5,65 2,5 8,94 3,75 8,99 56,87 0,07 

 

En quina llengua parla vosté a les grans superfícies?
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La situació s’agreuja quan els individus es comuniquen amb persones que no coneixen, com ara a les grans superfícies.  
 
Amb les polítiques lingüístiques dutes a terme des de l’any 1989 fins al 1995 la preferència d’emprar el català a les grans 
superfícies va augmentar en un 3,6% i la indiferència en un 1,2%. No obstant això, des del 1995 fins al 2004, l’abandonament de la 
llengua pròpia del País Valencià ha estat espectacular. D’un 56,7% que es comunicaven sempre o més en castellà, ha passat a 
gairebé un 70%, quasi tres quartes parts de la població. 
 
Amb aquests resultats de l’ús del català, deduïm que les polítiques de l’etapa socialista no eren suficients perquè l’augment de l’ús 
oral del català no era ni de bon tros suficient. No obstant això, amb les polítiques lingüístiques del PP l’objectiu que s’aconsegueix 
encara resulta més decebedor: el català va desapareixent de les comunicacions més habituals entre els valencians. 
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3.2.2.4 Llig vostè en valencià? 
 

  Rètols, senyals Anuncis Textos festius Comunicacions Revistes Llibres Cap cosa 

1989 87,8 83 73,7 55,3 42,8 35 11,8 
1992 94 91 82 61 47 36 5 
1995 94,5 90,7 81,3 61,9 49,2 37,8 5,5 

Actualment, hom pot trobar als pobles els noms dels carrers, les senyalitzacions, els butlletins d’informació municipal, els llibrets de 
falles, els programes de festes, el nom d’alguns comerços... en català. Per tant, és normal que alguna vegada hagen llegit en 
català. 
 
3.2.2.5 Escriu vostè en valencià en alguna ocasió? 
 

  Sí No 
1989 18,1 81,9 
1992 23,2 76,8 
1995 25,3 74,8 
2004 26,8 72,7 

 Mentre l’ús oral disminueix, la lectura i l’escriptura augmenta gràcies a l’escola i 
a  l’ús de la llengua escrita en espais que abans no existien per la prohibició de 
l’ús del català. El 94,5% ha llegit en català alguna vegada, sobretot rètols, 
senyals o anuncis; la meitat de la població ha llegit alguna vegada revistes en 
català, i una quarta part de la població n’ha escrit en alguna ocasió (els àmbits 
comunicatius en què s’escriu més són en els estudis o en les notes personals). 
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3.2.2.6 Ocasions en les quals escriu en valencià 
 

  Estudis Treballs Notes personals Cartes Sempre Altres NS/NC 

1989 49,8 14,7 21 15,3 2,7 5,8 5,6 
1992 54 16 19 9 6 6 0 
1995 48,2 11,6 15,8 8,3 8,9 3,3 5,9 
2004 33 -- 46,93 21,8 4,83 -- -- 

En quines ocasions escriu en valencià?
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Des de l’any 1989 fins a l’any 1995, es va augmentar en més d’un terç el percentatge de fidelitat o lleialtat a la llengua (un 9% 
escrivia sempre en català). En canvi, des del 1995 fins al 2004, aquest percentatge s’ha reduït a gairebé la meitat, un 4,83%. 
 
En l’ensenyament, àmbit on diuen que ha arribat més la normalització lingüística, comprovem que, des del 1992, es produeix un 
fort descens de l’ús escrit en català, del 54% al 33%. En canvi, en l’àmbit personal, gairebé un 47% declara que ha escrit en català 
alguna nota personal i gairebé un 22%, alguna carta. 
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3.2.2.7 El valencià s’usa en l’administració de zones de predomini lingüístic valencià (Any 2004) 
 

  Gens Poc Normal Prou Molt NS/NC 

Generalitat Valenciana 4,94 30,4 24,23 19,48 3,95 17 
Administració local 4,72 23,57 22,63 30,26 9,78 9,04 

Administració estatal 11,17 30,77 21,43 13,01 2,42 21,19 
 

El valencià s'usa en l'administració. Any 2004

35,34

28,29

41,94

21,43
23,43

40,04

15,43
17

9,04

21,19
22,63

24,23

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Generalitat Valenciana Administració local Administració estatal

Gens o poc
Normal
Prou o molt
NS/NC

 
D’acord amb les opinions manifestades pels ciutadans, l’administració que més usa el català és l’Administració local. 
 
El 40% de les persones enquestades va declarar que els ajuntaments empren prou o molt el català. En canvi, només un 23,4% 
pensa que la Generalitat Valenciana usa molt o prou el català i només el 15,4% pensa això de l’Administració estatal. 
 
En la part contrària, tenim que un 28,3% pensa que en l’Administració local no s’usa o s’usa poc el català. Aquest percentatge 
augmenta fins a un 35,3% de persones que consideren que l’Administració autonòmica no usa el català o ho fa ben poc i un 42% 
pensa el mateix de l’Administració estatal. 
 
Aquestes dades, tot i ser més favorables per a les polítiques dutes a terme en l’Administració local, no són les més desitjables, ja 
que es mostren que encara ens trobem ben lluny d’arribar a la normalització lingüística. D’altra banda, caldria saber que entenen 
les persones enquestades per poc, normal, prou o molt. De fet el percentatge de ns/nc és molt elevat. 
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3.2.2.8 El valencià s’usa en les festes locals 
 

  Gens Poc Normal Prou Molt NS/NC 

Festes populars 2,13 17,5 22,55 36,46 17,49 3,87 

El valencià s'usa en les festes populars
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Un dels àmbits municipals en què s’usa més el català, per tradició, és en les festes populars. Però el seu ús no és, com en la resta 
d’àmbits, l’idoni, ja que encara n’hi ha un 19,63% que opina que el català s’hi usa poc o gens.  
 

% Molt Bastant Normal Poc Gens NS/NC 
En la seua opinió, el valencià s'usa actualment... 13,4 39,4 22,2 22,6 0,3 2,1 
 

% Més Igual Menys NS/NC 
En general, a nivell social, el valencià s'usa... 54,2 29,4 12,3 4,2 
El valencià hauria d'usar-se... 63,4 26,8 3,2 6,7 
 
D’una banda, un 22,6% de la població valenciana opina que el català s’usa poc i un 63,4% considera que el català hauria d’usar-se 
més. De l’altra, un 54,2% de la població valenciana creu que el català s’usa més en l’àmbit social; tanmateix, un 63,4% considera 
que no és suficient i que s’hauria d’usar més.  
 
És a dir, més de meitat de la població opina que actualment el català s’usa més en l’àmbit social, però molt més de la meitat 
considera que això no és prou i que s’hauria d’usar més. 
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3.3. Dades del Padró municipal d’habitants de 1986, 

Cens de 1991 i Cens de 2001 

 

La primera part d’aquest apartat de l’estudi compara les dades del Padró 

municipal d’habitants de 1986 i els censos de població de 1991 i 2001.109 Cal 

tenir en compte que les dades que es recullen en el padró de 1986 o els 

censos de 1991 i 2001 són les del coneixement del català, però no les de l’ús 

real. 

 

Els sis ítems establerts són els següents: 

   Padró 1986 i cens 1991   Cens 2001 

– No l’entén – No l’entén 

– L’entén, no el parla – Només l’entén 

– L’entén i llig, no el parla – Només l’entén i llig 

– El sap parlar – El sap parlar 

– El sap parlar i llegir – El sap parlar i llegir 

– El sap parlar, llegir i escriure – El sap parlar, llegir i escriure 

 

Nosaltres analitzarem el coneixement lingüístic per comarques a partir de les 

dades exhaustives que publica la Generalitat Valenciana en Coneixement i ús 

social del valencià (2005). Curiosament, en aquest estudi no trobem cap anàlisi 

o conclusions que interpreten les dades facilitades.  

 

Malgrat tot, i atenent a l’objectiu del nostre treball, en primer lloc, veurem en 

quines comarques el percentatge d’habitants que podrien mantenir una 

conversa en català és més elevat. Després, en quines comarques el 

coneixement de l’escriptura en català és superior. A continuació, analitzarem el 

                                                 
109 Els resultats sobre l’estudi de les dades lingüístiques del cens del 2001 no van ser 
presentades pel conseller de Cultura fins a les darreries del mes de febrer de 2005. En aquest 
període aquesta tesi ja estava pràcticament acabada, però com les dades reflectien el nivell de 
competència lingüística dels valencians per comarques, hem preferit introduir-les en aquesta 
part del nostre treball. Així mateix, seria interessant contrastar com ha interpretat les dades el 
conseller (vegeu Levante-EMV del 25 de febrer de 2005), perquè, d’una banda, diu que la 
situació és molt bona per l’extensió de l’idioma entre els joves i, de l’altra, que l’informe 
presenta millors dades que les de l’enquesta del 2004 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
encara que la metodologia és diferent. 
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percentatge d’habitants per comarques que entenen el català. I, finalment, la 

lectura. És a dir, primer estudiarem les habilitats lingüístiques actives (parlar i 

escriure) i posteriorment les habilitats passives (entendre i llegir).110 

 

Alhora, abordarem quina ha estat l’evolució de les quatre habilitats en els 

habitants del País Valencià en un període que abasta 15 anys. 

 

Els resultats generals són els següents: 

                                                 
110 Tal com apunta l’informe de la Xarxa Cruscat de l’IEC «Les dades lingüístiques dels cens de 
l’any 2001: alguns dubtes i limitacions», en aquest cens hi ha diverses incongruències 
http://www.iecat.net/CRUSCAT/documents/cens01/ (consulta: març de 2005). Vegeu l’apartat 3 
sobre el cens del 2001 al País Valencià pp. 13-16 que trobaren en l’annex 41 que diu que: 
«...alguns resultats –com els dels més joves en comarques com el Comtat– resulten 
francament difícils de creure». 
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3.3.1 Coneixements lingüístics al País Valencià per comarques 
 

Entendre Llegir Parlar Escriure 
DADES DEL CENS 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001 1986 1991 2001

País Valencià 77,12 83,24 86,36 24,36 37,98 47,24 49,49 51,09 48,88 7,03 15,17 24,07

Els Ports 96,21 99,05 98,27 26,63 33,45 57,29 92,30 92,20 89,72 9,95 14,68 27,25

L'Alt Maestrat 99,16 99,72 98,29 22,42 42,11 57,94 93,88 95,56 83,05 6,45 18,86 30,95

El Baix Maestrat 96,52 96,87 93,94 31,76 53,72 62,43 85,24 80,50 73,56 11,00 23,76 33,70

L'Alcalatén 97,82 98,24 95,84 23,69 39,20 58,48 86,45 79,15 73,92 8,00 17,04 28,69

La Plana Alta 89,28 92,95 92,31 31,25 47,24 56,00 62,44 64,94 58,55 8,36 19,14 27,80

La Plana Baixa 94,83 96,81 95,77 29,82 49,49 61,37 72,06 73,96 70,81 9,70 22,28 34,18

L'Alt Palància 52,94 71,17 82,26 6,77 11,53 31,96 7,41 11,25 23,06 1,77 5,11 15,23

L'Alt Millars 55,19 60,20 77,37 4,48 6,73 22,81 4,33 7,43 18,93 0,91 2,14 9,40

El Racó d'Ademús 6,26 38,80 65,88 1,77 5,38 21,43 1,40 2,18 13,70 0,34 1,17 9,57

Els Serrans 44,79 70,05 80,73 4,83 9,11 27,18 4,62 8,06 21,08 0,79 2,41 13,86

El Camp de Túria 94,03 96,12 95,32 28,45 47,82 61,20 76,36 75,48 64,40 8,22 19,35 31,91

El Camp de Morvedre 83,51 86,66 92,04 22,26 39,20 51,23 44,85 47,07 52,17 5,95 14,25 25,23

L'Horta Nord 88,11 91,82 94,38 29,95 46,93 59,18 57,33 60,32 59,06 8,56 19,05 29,44

L'Horta Oest 74,61 83,22 89,66 19,06 33,09 46,98 32,94 36,80 40,45 5,03 12,36 22,76

València 82,11 86,93 90,32 36,34 46,23 53,80 39,70 43,28 44,38 6,71 13,84 22,06

L'Horta Sud 89,68 92,94 94,49 27,84 47,54 57,14 59,94 62,18 61,60 10,48 21,05 30,70

La Plana d'Utiel-Requena 13,44 32,38 60,74 2,48 4,37 19,38 2,66 2,83 11,78 1,11 1,35 8,35

La Foia de Bunyol 54,12 72,01 82,38 7,14 15,34 32,38 8,99 13,75 23,30 1,62 5,55 14,90

La Vall de Cofrents-Aiora 15,21 34,90 66,51 2,02 5,59 19,71 2,83 4,16 11,20 0,63 1,75 6,53

La Ribera Alta 96,61 98,84 97,98 37,52 55,42 63,38 86,45 86,16 76,98 14,58 24,06 37,77

La Ribera Baixa 97,37 98,12 97,92 31,21 58,56 69,75 89,92 87,83 80,54 12,34 26,84 42,62

La Canal de Navarrés 73,99 81,83 86,31 9,34 14,74 26,25 10,94 14,43 24,27 1,37 4,70 14,51

La Costera 97,87 98,78 97,51 34,42 55,57 61,06 87,23 85,93 67,90 10,74 26,36 33,97

La Vall d'Albaida 98,28 98,88 97,18 33,63 57,20 66,58 90,67 87,72 79,20 13,19 26,07 37,15

La Safor 97,69 98,18 95,81 30,19 51,98 62,50 86,32 86,85 73,95 12,02 27,53 37,35

El Comtat 98,55 99,08 97,74 39,91 46,90 60,58 91,72 91,53 82,81 15,91 21,79 36,83

L'Alcoià 92,87 95,96 95,40 25,22 48,60 56,27 68,57 73,15 71,64 7,69 22,19 32,56

L'Alt Vinalopó 33,83 41,36 69,37 7,82 10,91 26,07 18,04 16,98 24,47 2,56 4,43 12,41

El Vinalopó Mitjà 51,38 68,30 77,56 9,25 16,90 26,09 29,63 32,62 33,89 2,36 7,37 13,06

La Marina Alta 85,86 85,40 76,08 30,93 40,66 44,08 75,43 70,96 54,19 11,05 19,20 25,77

La Marina Baixa 72,92 79,22 79,54 17,67 29,35 35,89 48,64 47,09 41,07 7,55 13,85 21,07

L'Alacantí 60,12 74,50 81,08 11,65 24,37 33,79 26,19 29,72 31,10 3,42 8,71 16,22

El Baix Vinalopó 76,30 84,67 86,51 7,99 21,31 33,86 39,86 43,35 43,04 2,91 9,72 18,54

El Baix Segura 6,69 20,11 41,02 1,13 3,22 10,37 2,41 3,37 7,39 0,39 1,18 4,84

 
Font: Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
Elaboració pròpia 
 
 



 144

3.3.2  Percentatge d’augment o disminució dels coneixements lingüístics 
en els darrers 15 anys (1986-2001) 
 
 Entendre Llegir Parlar Escriure 
País Valencià 9,24 22,88 -0,61 17,04
Els Ports 2,06 30,66 -2,58 17,30
L'Alt Maestrat -0,87 35,52 -10,83 24,50
El Baix Maestrat -2,58 30,67 -11,68 22,70
L'Alcalatén -1,98 34,79 -12,53 20,69
La Plana Alta 3,03 24,75 -3,89 19,44
La Plana Baixa 0,94 31,55 -1,25 24,48
L'Alt Palància 29,32 25,19 15,65 13,46
L'Alt Millars 22,18 18,33 14,60 8,49
El Racó d'Ademús 59,62 19,66 12,30 9,23
Els Serrans 35,94 22,35 16,46 13,07
El Camp de Túria 1,29 32,75 -11,96 23,69
El Camp de Morvedre 8,53 28,97 7,32 19,28
L'Horta Nord 6,27 29,23 1,73 20,88
L'Horta Oest 15,05 27,92 7,51 17,73
València 8,21 17,46 4,68 15,35
L'Horta Sud 4,81 29,30 1,66 20,22
La Plana d'Utiel-Requena 47,30 16,90 9,12 7,24
La Foia de Bunyol 28,26 25,24 14,31 13,28
La Vall de Cofrents-Aiora 51,30 17,69 8,37 5,90
La Ribera Alta 1,37 25,86 -9,47 23,19
La Ribera Baixa 0,55 38,54 -9,38 30,28
La Canal de Navarrés 12,32 16,91 13,33 13,14
La Costera -0,36 26,64 -19,33 23,23
La Vall d'Albaida -1,10 32,95 -11,47 23,96
La Safor -1,88 32,31 -12,37 25,33
El Comtat -0,81 20,67 -8,91 20,92
L'Alcoià 2,53 31,05 3,07 24,87
L'Alt Vinalopó 35,54 18,25 6,43 9,85
El Vinalopó Mitjà 26,18 16,84 4,26 10,70
La Marina Alta -9,78 13,15 -21,24 14,72
La Marina Baixa 6,62 18,22 -7,57 13,52
L'Alacantí 20,96 22,14 4,91 12,80
El Baix Vinalopó 10,21 25,87 3,18 15,63
El Baix Segura 34,33 9,24 4,98 4,45

 
Font: Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
Elaboració pròpia 
 
  Disminució de l’habilitat lingüística d’entendre o parlar 
  
  Augment de més d’un 30% en les habilitats d’escoltar i llegir 

 Augment de més d’un 20% en l’habilitat d’escriure 
  
  Augment en més d’un 10% de l’habilitat de parlar 
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En la taula anterior hem marcat en roig les comarques en què ha disminuït 

l’habilitat d’entendre o parlar català. Sorprenentment, comprovem que les 

comarques predominantment catalanoparlants són les que estan perdent més 

parlants potencials, com ara la Marina Alta, la Costera, la Safor, la Vall 

d’Albaida, la Ribera Baixa o el Camp de Túria, entre d’altres. 

 

En canvi, hi ha comarques castellanoparlants en què més d’un 50% de la 

població ha adquirit l’habilitat d’entendre català. El Racó d’Ademús, un 59% i la 

Vall de Cofrents, un 51,30% més declaren entendre el català. Així també, als 

Serrans ha augmentat la població que declara saber català en un 16,46% i a 

l’Alt Palància, en un 15,65%. 

 

Pel que fa a la lectura i l’escriptura, totes les comarques presenten un augment 

d’aquestes habilitats entre la població. Ara bé, on s’han dedicat més esforços 

per recuperar el coneixement de la lectura i l’escriptura en català a través de 

l’escola i dels centres de formació de persones adultes han estat les 

comarques de la Ribera Baixa, l’Alt Maestrat, la Safor, la Plana Baixa... 

 

Resulten preocupants les dades de la comarca de la Costera, que de 87,23% 

de parlants potencials ha passat a 67,90% (–19,33%). Per contra, comprovem 

que s’hi han dedicat grans esforços a una política lingüística sobre 

l’ensenyament de la llengua, ja que de 34,42% que sabien llegir el 1986 ara en 

són 61,06%; i de 10,74% que sabien escriure el percentatge ha pujat a 33,97%. 

El mateix passa en comarques com la Vall d’Albaida, la Safor, la Ribera Baixa, 

el Camp de Túria, l’Alcalatén, el Baix Maestrat o l’Alt Maestrat. 

 

Aquestes evolucions tan divergents entre l’aprenentatge de la lectoescriptura i 

l’aprenentatge de la parla de la llengua catalana ens porta a afirmar que només 

amb els esforços de l’escola no es pot aconseguir recuperar la llengua 

catalana. A més, s’entreveu que la població catalanoparlant no sent la seua 

llengua com a útil i necessària al seu territori, i tendeix a substituir-la pel 

castellà a la més mínima oportunitat. Al País Valencià no existeix una política 

lingüística general que vetlle per recuperar l’estatus del català; més aviat tot el 

contrari. 
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3.3.2.1 Saben parlar valencià (1986-1991-2001) 
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Font: Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
Elaboració pròpia 
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A les comarques en què tradicionalment s’ha parlat sempre valencià, en quinze 

anys el seu coneixement de la llengua a descendit considerablement. Això 

implica que el seu ús també va desapareixent a passos gegantescos. Per 

exemple, la Marina Alta ha passat d’un 75,43% de possibles catalanoparlants 

l’any 1986 a només un 54,19% (–21,24%) l’any 2001 que declaren que el 

saben parlar. O la comarca de la Costera, d’un 87,23% a un 67,90% (–

19,33%). 

 

Així mateix, podem calcular que la comarca de l’Alcalatén ha perdut un             

–12,53% de persones que parlen català; la Safor, un –12,53%; el Camp de 

Túria, un –11,96%; el Baix Maestrat, un –11,68%; la Vall d’Albaida, un              

–11,47%; l’Alt Maestrat, un –10,83%; la Ribera Alta, un –9,47%; la Ribera 

Baixa, un –9,38%; el Comtat, un –8,91%; o la Marina Baixa, un –7,57%, entre 

d’altres. 

 

Per contra, les comarques considerades de predomini castellanoparlant són les 

que han augmentat predominantment el seu percentatge de nous 

catalanoparlants. Així, tenim la comarca dels Serrans, que passa d’un 4,62% 

de possibles catalanoparlants, a un 21,08% (+16,46%); l’Alt Palància que puja 

d’un 7,41% a un 23,06% (+15,65%); o la Canal de Navarrés, que aconsegueix 

un 24,27% de 10,94% (+13,33%). 

 

Les dades més alarmants són, d’una banda, les de la comarca de la Marina 

Alta, la Costera, l’Alcalatén, la Safor, el Camp de Túria, la zona del Maestrat i 

de la Ribera, per la seua gran davallada, sobretot des del 1991 fins al 2001.  

 

I, de l’altra, les xifres de València, el Baix Vinalopó, la Marina Baixa, l’Horta 

Oest o l’Alacantí, comarques considerades de predomini catalanoparlant i que 

malgrat el tímid l’augment de persones que declaren saber parlar valencià, 

encara no arriben a un 50% de possibles catalanoparlants. En aquest sentit, 

tenim l’exemple de la comarca del Camp de Morvedre, que sí que ha superat 

lleugerament la barrera del 50%.  
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3.3.2.2 Saben escriure en valencià (1986-1991-2001) 
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Font: Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
Elaboració pròpia 
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En general, quant al coneixement lingüístic de l’escriptura, obtenim que en 

totes les comarques augmenta el nombre de persones que declaren saber 

escriure. Tanmateix, a les comarques de predomini catalanoparlant, el seu 

augment és progressiu des del 1986 fins al 2001. Per contra, a les comarques 

de predomini castellanoparlant, des del 1986 fins al 1991, les dades augmenten 

d’una manera poc significativa, i, des del 1991 fins al 2001, el percentatge de 

les persones que aprenen a escriure català augmenta de la mateixa manera 

que a les comarques catalanoparlants. 

 

Les comarques més alfabetitzades en l’aprenentatge escrit de la llengua pròpia 

són la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Safor, la Vall d’Albaida i el Comtat. 

Tanmateix, en aquestes comarques, més sensibilitzades en l’aprenentatge de 

la llengua escrita, el percentatge de persones que declaren saber escriure en 

català encara que no arriba ni al 45%. 

 

D’altra banda, les comarques que han aconseguit millors resultats en aquests 

darrers 15 anys quant a l’augment de l’aprenentatge de la llengua escrita són: 

la Ribera Baixa, que ha passat d’un 12,34% de persones que declaren saber 

escriure català a un 42,62% (+30,28%); la Safor, que ha passat d’un 12,02% a 

un 37,35% (+25,33%); l’Alcoià, que d’un 7,69% ha passat a un 32,56% 

(+24,87%); l’Alt Maestrat, que d’un 6,45% ha passat a un 30,95% (+24,50%); i 

la Plana Baixa, que d’un 9,70% ha passat a un 34,18% (+24,48). 

 

L’aprenentatge de la llengua escrita del català a les comarques de predomini 

castellanoparlant té dues lectures: una negativa i l’altra una mica positiva. Així, 

al Baix Segura, d’un 0,39% de persones que declaraven saber escriure català 

el 1986, l’any 2001, només arribaven a un 4,84%; a la Vall de Cofrents d’un 

0,63% només ha pujat a un 6,53%; i a la Plana d’Utiel Requena, d’un 1,11% ha 

passat a un 8,35%. Les úniques comarques que han decidit promoure 

l’ensenyament del català són la Canal de Navarrés, que d’un 1,37% ha passat 

a un 14,51% de persones que declaren saber escriure en català; la Foia de 

Bunyol que d’un 1,62% ha passat a un 14,90%; l’Alt Palància que d’un 1,77% 

ha passat a un 15,23%; i els Serrans, que d’un 0,79% ha passat a un 13,86%. 
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3.3.2.3 Entenen el valencià (1986-1991-2001) 
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Font: Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
Elaboració pròpia 
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Pel que fa a l’habilitat lingüística passiva d’entendre el català, hi trobem una 

gran casuística. Hi ha comarques de predomini catalanoparlant que augmenten 

el nombre de persones que entenen el català, d’altres en què aquest nombre 

disminueix. A les comarques de predomini castellanoparlant el nombre de 

persones que declaren entendre el català sempre augmenta en més 

percentatge. 

 

D’entre les comarques catalanoparlants en què el nombre de persones que 

entenen el català augmenta destaquen l’Alacantí, que passa d’un 60,12% a un 

81,08% (+20,96%); l’Horta Oest, que passa d’un 74,61% a un 89,66% 

(+15,05%); el Baix Vinalopó, que passa d’un 76,30% a un 86,51% (10,21%); el 

Camp de Morvedre, que passa d’un 83,51% a un 92,04% (+8,53%), i València, 

que passa d’un 82,11% a un 90,32% (+8,21%). 

 

D’entre les comarques catalanoparlants en què el nombre de persones que 

entenen el català disminueixen, tenim, sobretot, la Marina Alta, que d’un 

85,86% ha descendit a un 76,08% (–9,78%) i el Baix Maestrat, que d’un 

96,52% ha descendit a un 93,94% (–2,58). Amb aquesta davallada tenim altres 

sis comarques, però els percentatges oscil·len d’un 0,36% (la Costera) a un 

1,98% (l’Alcalatén). 

 

D’entre les comarques castellanoparlants que destaquen pel gran augment de 

persones que declaren entendre el català, tenim: el Racó d’Ademús, que d’un 

6,26% ha passat a un 65,88% (+59,62%); la Vall de Confrents-Aiora, que d’un 

15,21% ha passat a un 66,51% (+51,30%); o la Plana d’Utiel-Requena, que 

d’un 13,44% ha passat a un 60,74% (+47,30%). 

 

Les dades més alarmants són les de la comarca del Baix Segura, on només un 

41,02% declara entendre el català, i les comarques catalanoparlants de la 

Marina Alta (76,08%), la Marina Baixa (79,54%) o l’Alacantí (81,08%), on l’any 

2001 hi havia un percentatge menor de persones que declaraven entendre el 

català que en comarques de predomini castellanoparlant, com ara la Canal de 

Navarrés (86,31%), la Foia de Bunyol (82,38%) o l’Alt Palància (82,26%). 
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3.3.2.4 Saben llegir en valencià (1986-1991-2001) 
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Font: Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
Elaboració pròpia 
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Les comarques amb major nombre d’alfabetització –quant a la lectura– són les 

de la Ribera Alta, la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Safor, el Baix Maestrat, la 

Plana Baixa, el Camp de Túria, la Costera i el Comtat, on el percentatge de 

persones que declaren saber llegir valencià oscil·la entre el 60 i el 70%. 

 

A primer cop d’ull, veiem que en general l’augment de persones que aprenen a 

llegir és gradual. Tanmateix, podem observar dos fenòmens: d’una banda, hi 

trobem comarques en què aquest procés va ser molt decisiu en la primera 

etapa (des del 1986 fins al 1991) i després es va suavitzar, com ara les 

comarques de la Ribera Baixa, la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Safor, el Baix 

Maestrat, la Costera, l’Horta Sud, l’Alcoià i la Plana Alta. I, de l’altra, hi ha 

comarques, on l’augment de l’aprenentatge de la lectura es produeix en la 

segona etapa (des del 1991 fins al 2001). Aquestes comarques són les dels 

Ports i el Comtat i les comarques de predomini castellanoparlant. 

 

D’entre les dades més alarmants, en podem destacar que hi ha cinc comarques 

de predomini catalanoparlant on l’any 2001 més de la meitat de la població 

encara declarava que no sabia llegir català (l’Horta Oest, la Marina Alta, la 

Marina Baixa, el Baix Vinalopó i l’Alacantí) i dues, on el percentatge és una 

mica superior al 50% (València i el Camp de Morvedre). 
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3.4 La immigració 
 
Durant els anys 60-70, el País Valencià va rebre una forta immigració de zones 
castellanoparlants d’arreu de l’Estat que va fer decaure progressivament l’ús 
del català. Avui, a les primeries del segle XXI, ens trobem davant d’una segona 
onada d’immigració, amb la diferència que aquesta prové de fora de l’Estat 
espanyol (vegeu la taula 4.2.1). És per aquest motiu que en aquest apartat ens 
centrarem més en aquest tipus d’immigració i la seua influència en l’evolució 
del català i en les polítiques lingüístiques. 
 
A hores d’ara, l’Institut Valencià d’Estadística no ofereix resultats de la 
immigració que el País Valencià està rebent des del 2001, per tant, les dades 
que analitzarem en aquest apartat seran només a mena d’exemple, ja que 
l’evolució de la immigració, tal com veiem en la taula 4.1, és encara major i té 
d’un ascens vertiginós.  
 
Mentre analitzàvem les dades oficials sobre la immigració, vam considerar que 
era convenient dividir, d’una banda, el nombre total d’immigrants que rebia 
cada comarca i de l’altra, el seu percentatge. 
 
El nombre d’immigrants ens resulta interessant perquè és el nombre d’individus 
potencials sobre els quals cal aplicar una política lingüística determinada amb 
la finalitat que entenguen i parlen el català en un curt període de temps. 
 
I el percentatge és important, perquè considerem que no és el mateix que a 
Valencià arriben 16.393 immigrants, un 1,63% del total de la població de 
València, que a la Marina Alta arriben 7.958 immigrants, un 26,82% de la 
població. Aquesta darrera immigració podria suposar, a la llarga, una 
substitució de la població forana per l’autòctona, amb el consegüent canvi de 
llengua, cultura, tradicions... 
 
A més a més, hem volgut comparar les dades dels coneixements lingüístics del 
cens del 2001 amb les de la immigració perquè, tot i que la immigració és un 
factor important en el descens del coneixement del català, tal com 
comprovarem, no és l’únic factor. Hi ha un gran percentatge de persones que 
declaren que no saben parlar català que no s’adiu al percentatge de la 
immigració ni total ni de fora de l’Estat espanyol. 
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3.4.1 Evolució de la immigració de fora de l’Estat espanyol (1995-2001) 
 

Nombre d’immigrants per any  1995 1997 2001 
    L'Alt Millars 0 0 44 
    L'Alt Palància 16 10 336 
    El Baix Maestrat 129 172 2.366 
    El Baix Segura 293 1.326 20.994 
    El Baix Vinalopó 91 274 4.353 
    El Camp de Morvedre 41 76 896 
    El Camp de Túria 47 160 1.388 
    El Comtat 14 33 225 
    El Racó d'Ademús 0 0 27 
    La Vall de Cofrents-Aiora 2 4 36 
    El Vinalopó Mitjà 33 80 2.701 
    Els Ports 0 4 99 
    L'Alacantí 228 552 3.097 
    L'Alcalatén 7 21 153 
    L'Alcoià 13 41 1.105 
    L'Alt Maestrat 4 11 58 
    L'Alt Vinalopó 12 27 796 
    L'Horta Nord 55 210 2.141 
    L'Horta Oest 117 157 3.156 
    L'Horta Sud 22 89 936 
    La Canal de Navarrés 9 20 656 
    La Costera 4 43 578 
    La Foia de Bunyol 19 29 460 
    La Marina Alta 428 1.100 8.981 
    La Marina Baixa 82 908 7.277 
    La Plana Alta 245 492 2.153 
    La Plana Baixa 69 149 2.179 
    La Plana de Utiel-Requena 7 18 442 
    La Ribera Alta 67 140 1.690 
    La Ribera Baixa 46 54 402 
    La Safor 215 238 2.530 
    La Vall d'Albaida 11 36 1.500 
    Els Serrans 18 13 264 
    València 922 995 18.455 
    
    País Valencià 3.266 7.482 92.474 

Font: Institut Valencià d’Estadística 
Elaboració pròpia 
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3.4.2 Dades sobre la immigració (Any 2001) 
 

3.4.2.1 Immigracions per origen, sexe i comarca de destinació 
Cens del 2001 Del País Valencià D'altres com. autònomes De fora de l'Estat espanyol Total 

 Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 
    País Valencià 72.294 36.471 35.823 37.534 19.779 17.755 78.050 43.431 34.619 187.878 99.681 88.197 
    L'Alt Millars 81 40 41 29 14 15 42 18 24 152 72 80 
    L'Alt Palància 544 268 276 110 59 51 269 120 149 923 447 476 
    El Baix Maestrat 743 405 338 1.158 627 531 1.946 1.148 798 3.847 2.180 1.667 
    El Baix Segura 4.184 2.042 2.142 5.685 2.978 2.707 19.026 10.758 8.268 28.895 15.778 13.117 
    El Baix Vinalopó 1.994 1.008 986 1.737 917 820 3.803 2.061 1.742 7.534 3.986 3.548 
    El Camp de Morvedre 1.108 572 536 550 303 247 746 414 332 2.404 1.289 1.115 
    El Camp de Túria 4.582 2.327 2.255 633 342 291 1.097 631 466 6.312 3.300 3.012 
    El Comtat 593 305 288 85 42 43 163 83 80 841 430 411 
    El Racó d'Ademús 31 13 18 32 16 16 26 17 9 89 46 43 
    La Vall de Cofrents-Aiora 204 89 115 69 33 36 33 15 18 306 137 169 
    El Vinalopó Mitjà 2.338 1.185 1.153 928 476 452 2.229 1.208 1.021 5.495 2.869 2.626 
    Els Ports 52 23 29 39 21 18 104 63 41 195 107 88 
    L'Alacantí 7.420 3.709 3.711 5.265 2.687 2.578 1.793 913 880 14.478 7.309 7.169 
    L'Alcalatén 214 121 93 245 148 97 115 57 58 574 326 248 
    L'Alcoià 963 457 506 459 248 211 874 483 391 2.296 1.188 1.108 
    L'Alt Maestrat 87 42 45 40 19 21 38 31 7 165 92 73 
    L'Alt Vinalopó 542 282 260 268 159 109 669 355 314 1.479 796 683 
    L'Horta Nord 5.860 2.936 2.924 999 526 473 1.678 963 715 8.537 4.425 4.112 
    L'Horta Oest 7.241 3.683 3.558 1.771 897 874 2.377 1.395 982 11.389 5.975 5.414 
    L'Horta Sud 3.677 1.918 1.759 589 321 268 597 360 237 4.863 2.599 2.264 
    La Canal de Navarrés 245 123 122 47 28 19 575 400 175 867 551 316 
    La Costera 820 446 374 164 89 75 463 310 153 1.447 845 602 
    La Foia de Bunyol 966 492 474 171 101 70 361 202 159 1.498 795 703 
    La Marina Alta 2.375 1.225 1.150 1.306 717 589 7.958 4.367 3.591 11.639 6.309 5.330 
    La Marina Baixa 3.058 1.573 1.485 2.797 1.455 1.342 6.074 3.404 2.670 11.929 6.432 5.497 
    La Plana Alta 3.510 1.837 1.673 2.583 1.371 1.212 1.383 837 546 7.476 4.045 3.431 
    La Plana Baixa 2.220 1.160 1.060 1.454 810 644 1.645 912 733 5.319 2.882 2.437 
    La Plana de Utiel-Requena 483 244 239 182 95 87 363 184 179 1.028 523 505 
    La Ribera Alta 2.789 1.415 1.374 585 347 238 1.367 875 492 4.741 2.637 2.104 
    La Ribera Baixa 1.049 512 537 250 131 119 294 170 124 1.593 813 780 
    La Safor 2.650 1.345 1.305 998 531 467 2.034 1.115 919 5.682 2.991 2.691 
    La Vall d'Albaida 928 451 477 301 171 130 1.292 758 534 2.521 1.380 1.141 
    Els Serrans 364 185 179 66 40 26 223 161 62 653 386 267 
    València 8.379 4.038 4.341 5.939 3.060 2.879 16.393 8.643 7.750 30.711 15.741 14.970 

Font: Institut Valencià d’Estadística  
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Font: Institut Valencià d’Estadística. Any 2001 
Elaboració pròpia 

 
Quant al nombre d’immigració que prové de fora de l’Estat espanyol, trobem xifres 
bastant elevades en determinades comarques del País Valencià, sobretot al Baix 
Segura o a València, seguides de la Marina Alta i la Marina Baixa. 
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3.4.2.3 Percentatge d'immigració per comarques 
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Elaboració pròpia 
 
Si el que pretenem analitzar és el percentatge de població de fora de l’Estat 
espanyol que resideix en una comarca, podem comprovar que les comarques amb 
major nombre d’immigrants per habitant són la Marina Alta, la Marina Baixa i el Baix 
Segura, seguides pel Baix Maestrat. 
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3.4.2.4 Procedència de la immigració al País Valencià 
 
Tal com apunta Immaculada Serra111 quan analitza la immigració al País Valencià 
del cens 1991, els estrangers de fora de l’Estat espanyol presenten trets 
sociodemogràfics i problemàtiques molt diferents segons les zones i els països de 
procedència. Així, a les comarques de la Marina Alta i Baixa, la població immigrant 
era, predominantment, alemanys jubilats que establien la seua residència en 
aquestes comarques atrets pel clima, la tranquil·litat i la bellesa del paisatge. No 
obstant això, una gran part de la immigració actual no és turista. Molts provenen, 
principalment, del Magrib i del Senegal, amb perfils socials i problemàtiques molt 
diferents a la immigració anterior. 
 
Hom observa que el nombre d’immigrants dels països menys desenvolupats ha 
crescut considerablement, tendència que en els darrers anys encara va més en 
augment.  
 
En la taula següent, veiem el nombre d’immigrants d’acord amb la seua 
procedència. Tanmateix, aquestes dades s’han d’estudiar amb una certa reserva ja 
que no s’hi inclou el nombre d’immigrants sense papers, el quals, malgrat la seua 
situació jurídica, no deixen de ser persones immigrants que viuen al País Valencià. 
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Font: Institut Valencià d’Estadística. Any 2001 
Elaboració pròpia 

 
La xifra total d’immigrants de fora de l’Estat espanyol puja a 78.050, un 3,88% del 
total de la població, i la xifra d’immigrants d’altres comunitats autònomes ascendeix 
a 37.534, un 0,77%. No obstant això, pel que fa a la influència de la immigració en 
la llengua pròpia, hem de tenir en compte que d’aquesta darrera immigració molts 
provenen de Catalunya o de les Illes Balears, comunitats amb les quals compartim 
la mateixa llengua. 
 

                                                 
111 Immaculada Serra, «La immigració estrangera en el Mediterrani: balanç i actituds», dins Rafael L. 
Ninyoles (ed.), La societat valenciana: estructura social i institucional, Edicions Bromera, 2000. 
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És per aquest motiu, i per la manca de dades exactes de què disposem (les dades 
del cens del 2001 no destria segons el lloc de naixement),112 l’anàlisi de la 
immigració l’hem centrada més aviat en la immigració de fora de l’Estat espanyol, ja 
que són un nombre i un percentatge bastant més elevat i un grup social que influeix 
en el descens percentual de l’ús oral del català en la societat.  
 
D’una banda, perquè són un percentatge d’individus que normalment no coneix ni el 
català ni la seua existència, és a dir, arriben amb un ple desconeixement de la 
situació sociolingüística del País Valencià. I, de l’altra, perquè quan arriben a la 
comarca de destinació només coneixen –gens o ben poc– el castellà, fet que 
provoca que, de manera inconscient, els catalanoparlants abandonen la seua 
llengua quan es comuniquen amb ells. Aquesta actitud diglòssica ve marcada per 
una etapa històrica, no molt llunyana, que van patir els catalanoparlants amb el 
franquisme i amb la immigració espanyola dels anys 60 i 70. 
 
A més a més, tal com hem comentat, hem de tenir en compte que aquestes dades 
segurament són molt més elevades en l’actualitat. En primer lloc, perquè ja han 
passat quatre anys i, en segon lloc, perquè hi ha un nombre d’immigrants que es 
troba en una situació d’il·legalitat administrativa.  
 
Per tant, hem de tenir en compte que la forta immigració que rebem al País 
Valencià és un factor importantíssim a l’hora de planificar les polítiques lingüístiques 
locals o autonòmiques. 
 
Com a conclusió, les comarques que reben major nombre d’immigració de fora de 
l’Estat espanyol són les següents:  
 
el Baix Segura,  amb  19.026 immigrants  i un percentatge del  15,21% 
València,  amb  16.393 immigrants  i un percentatge del  1,63%  
la Marina Alta,  amb  7.958 immigrants   i un percentatge del  26,82% 
la Marina Baixa,  amb  6.074 immigrants   i un percentatge del  17,21% 
el Baix Vinalopó,  amb  3.803 immigrants   i un percentatge del  1,75% 
l’Horta Oest,  amb  2.377 immigrants   i un percentatge del  0,97% 
el Vinalopó Mitjà, amb  2.229 immigrants  i un percentatge del  0,76% 
la Safor amb 2.034 immigrants  i un percentatge del 2,52% 
 
Però si tenim en compte les comarques amb major nombre d’immigració entre la 
població, podem destacar-ne les següents: 
 
la Marina Alta,  amb un 26,82% d’immigrants (7.958 immigrants) 
la Marina Baixa,  amb un 17,21% d’immigrants (6.074 immigrants) 
el Baix Segura,  amb un 15,21% d’immigrants (19.026 immigrants) 
el Baix Maestrat amb un 6,35% d’immigrants (1.946 immigrants) 
la Canal de Navarrés amb un 4,67% d’immigrants (575 immigrants) 
la Plana Alta amb un  3,50% d’immigrants (1.383 immigrants) 
l’Alacantí amb un 2,54% d’immigrants (1.793 immigrants) 
 

                                                 
112 Vegeu l’informe annex «Les dades lingüístiques del cens de l’any 2001: alguns dubtes i 
limitacions» de la Xarxa Cruscat de l’IEC. 
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Com podem comprovar, les comarques de la Marina Alta i de la Marina Baixa es 
troben afectades per un fenomen de substitució de població, ja que l’any 2001 a la 
Marina Alta, més d’una quarta part de la població era immigrant de fora de l’Estat 
espanyol, i a la Marina Baixa, el percentatge era del 17,21%.  
 
3.4.3 Coneixements lingüístics i immigració 
 
Si comparem els percentatges sobre la immigració comarcal amb els percentatges 
sobre els coneixements de les habilitats lingüístiques de l’apartat 3.1 (només les 
dades de l’any 2001), podem extraure’n les dades següents:  

 
3.4.3.1 Valencians amb coneixements lingüístics i immigració 

 

2001 Entendre Llegir Parlar  Escriure
Percentatge 
d'immigració 

total 

Percentatge 
d'immigració 

de fora de 
l'Estat 

espanyol 
Els Ports 98,27 57,29 89,72 27,25 1,76 0,87
L'Alt Maestrat 98,29 57,94 83,05 30,95 1,54 1,26
El Baix Maestrat 3,94 62,43 73,56 33,70 7,9 6,35
L'Alcalatén 95,84 58,48 73,92 28,69 2,41 1,12
La Plana Alta 92,31 56,00 58,55 27,80 4,55 3,5
La Plana Baixa 95,77 61,37 70,81 34,18 2,23 1,67
L'Alt Palància 82,26 31,96 23,06 15,23 0,86 0,42
L'Alt Millars 77,37 22,81 18,93 9,40 1,82 0,82
El Racó d'Ademús 65,88 21,43 13,70 9,57 2,48 1,01
Els Serrans 80,73 27,18 21,08 13,86 1,22 0,98
El Camp de Túria 95,32 61,20 64,40 31,91 2,33 1,74
El Camp de Morvedre 92,04 51,23 52,17 25,23 1,83 1,27
L'Horta Nord 94,38 59,18 59,06 29,44 1,55 1,14
L'Horta Oest 89,66 46,98 40,45 22,76 1,43 0,97
València 90,32 53,80 44,38 22,06 2,22 1,63
L'Horta Sud 94,49 57,14 61,60 30,70 1,22 0,9
Utiel-Requena 60,74 19,38 11,78 7,24 1,57 1,04
La Foia de Bunyol 82,38 32,38 23,30 14,90 1,56 1,24
La Vall de Cofrents-Aiora 51,30 19,71 11,20 6,53 0,91 0,28
La Ribera Alta 97,98 63,38 76,98 37,77 1,44 1,17
La Ribera Baixa 97,92 69,75 80,54 42,62 2,22 1,81
La Canal de Navarrés 86,31 26,25 24,27 14,51 5,03 4,67
La Costera 97,51 61,06 67,90 23,23 2,07 1,7
La Vall d'Albaida 97,18 66,58 79,20 37,15 1,53 1,27
La Safor 95,81 62,50 73,95 37,35 3,11 2,52
El Comtat 97,74 60,58 82,81 36,83 1,53 1,28
L'Alcoià 95,40 56,27 71,64 32,56 0,93 0,58
L'Alt Vinalopó 69,37 26,07 24,47 12,41 1,15 0,72
El Vinalopó Mitjà 77,56 26,09 33,89 13,06 1,2 0,76
La Marina Alta 76,08 44,08 54,19 25,77 27,63 26,82
La Marina Baixa 79,54 35,89 41,07 21,07 19,03 17,21
L'Alacantí 81,08 33,79 31,10 16,22 3,7 2,54
El Baix Vinalopó 86,51 33,86 43,04 18,54 2,39 1,75
El Baix Segura 41,02 10,37 7,39 4,84 17,66 15,21
       
País Valencià 86,36 47,24 48,88 24,07 4,65 3,88
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3.4.3.2 Valencians sense coneixements lingüístics i immigració 
 
Ara bé, si comparem els percentatges de persones que no entenen, llegeixen, parlen 
o escriuen en català amb el percentatge d’immigració, comprovem que un dels 
factors és la immigració, evidentment, però aquest no és l’únic factor que influeix en 
l’aturada o el retrocés en l’ús del català. Hi ha comarques catalanoparlants en què el 
percentatge de població que no entén el català és bastant superior que el percentatge 
d’immigració, la qual cosa suposa que un nombre de població nascuda al País 
Valencià no entén el català. Segurament moltes d’aquestes persones són 
descendents de pares immigrants. Per exemple, hi tenim el Camp de Morvedre on el 
10,34% no entén el català, encara que la immigració total és d’un 1,83%. La gran 
majoria d’aquestes persones viu al nucli urbà del Port de Sagunt i són fills de pares 
immigrants que no senten la necessitat lingüística d’integrar-s’hi. Normalment, ja 
tenen un treball i un grup d’amics i veïns majoritàriament castellanoparlants, fills 
també de pares immigrants.  

2001 Entendre Llegir Parlar  Escriure
Percentatge 
d'immigració 

total 

Percentatge 
d'immigració 

de fora de 
l'Estat 

espanyol 
Els Ports 1,73 42,71 10,28 72,75 1,76 0,87
L'Alt Maestrat 1,71 42,06 16,95 69,05 1,54 1,26
El Baix Maestrat 96,06 37,57 26,44 66,30 7,9 6,35
L'Alcalatén 4,16 41,52 26,08 71,31 2,41 1,12
La Plana Alta 7,69 44,00 41,45 72,20 4,55 3,5
La Plana Baixa 4,23 38,63 29,19 65,82 2,23 1,67
L'Alt Palància 17,74 68,04 76,94 84,77 0,86 0,42
L'Alt Millars 22,63 77,19 81,07 90,60 1,82 0,82
El Racó d'Ademús 34,12 78,57 86,30 90,43 2,48 1,01
Els Serrans 19,27 72,82 78,92 86,14 1,22 0,98
El Camp de Túria 4,68 38,80 35,60 68,09 2,33 1,74
El Camp de Morvedre 7,96 48,77 47,83 74,77 1,83 1,27
L'Horta Nord 5,62 40,82 40,94 70,56 1,55 1,14
L'Horta Oest 10,34 53,02 59,55 77,24 1,43 0,97
València 9,68 46,20 55,62 77,94 2,22 1,63
L'Horta Sud 5,51 42,86 38,40 69,30 1,22 0,9
Utiel-Requena 39,26 80,62 88,22 92,76 1,57 1,04
La Foia de Bunyol 17,62 67,62 76,70 85,10 1,56 1,24
La Vall de Cofrents-Aiora 48,70 80,29 88,80 93,47 0,91 0,28
La Ribera Alta 2,02 36,62 23,02 62,23 1,44 1,17
La Ribera Baixa 2,08 30,25 19,46 57,38 2,22 1,81
La Canal de Navarrés 13,69 73,75 75,73 85,49 5,03 4,67
La Costera 2,49 38,94 32,10 76,77 2,07 1,7
La Vall d'Albaida 2,82 33,42 20,80 62,85 1,53 1,27
La Safor 4,19 37,50 26,05 62,65 3,11 2,52
El Comtat 2,26 39,42 17,19 63,17 1,53 1,28
L'Alcoià 4,60 43,73 28,36 67,44 0,93 0,58
L'Alt Vinalopó 30,63 73,93 75,53 87,59 1,15 0,72
El Vinalopó Mitjà 22,44 73,91 66,11 86,94 1,2 0,76
La Marina Alta 23,92 55,92 45,81 74,23 27,63 26,82
La Marina Baixa 20,46 64,11 58,93 78,93 19,03 17,21
L'Alacantí 18,92 66,21 68,90 83,78 3,7 2,54
El Baix Vinalopó 13,49 66,14 56,96 81,46 2,39 1,75
El Baix Segura 58,98 89,63 92,61 95,16 17,66 15,21
País Valencià 13,64 52,76 51,12 75,93 4,65 3,88
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3.5 Estudis sociolingüístics no governamentals 

 
No tindríem una visió completa de la situació sociolingüística al País Valencià sense 

el contrapunt o contrast que ens ofereixen els treballs de recerca o estudis no 

governamentals.113 La sociolingüística oficial, habitualment, sol aportar dades sobre la 

competència lingüística sobre lectura i escriptura per tal de demostrar l’èxit de la seua 

política lingüística. En canvi, els estudis sociolingüístics no governamentals, amb 

independència de criteri i imparcialitat, ens ofereixen altres dades i informació diversa 

que ens ajuden a tenir una visió més real sobre el panorama sociolingüístic valencià. 

 
 

3.5.1. Les preferències lingüístiques d’expressió  
 
L’estudi sociolingüístic «Dades sobre preferència lingüística d’expressió al País 

Valencià»114 del CIDES Estudios de Mercado SL, a càrrec dels investigadors Isabel 

Fernández Cabello i Lluís Català Oltra, es va elaborar pel novembre de 2003. Aquest 

estudi és interessant per a nosaltres, entre altres motius perquè ofereix dades 

generals de tot el territori, per agrupacions comarcals, delimitades en 15 zones, tenint 

en compte criteris socioeconòmics, geogràfics i lingüístics. 

 

D’acord amb aquest estudi, un 17,5% dels valencians prefereix expressar-se en 

català; un 52,9% en castellà, i un 29,3% no hi té preferències. Finalment, un 0,3% 

dels valencians prefereix expressar-se en una altra llengua diferent del català i del 

castellà.  

 

En les conclusions, aquest estudi divideix el País Valencià en 4 zones segons la 

preferència lingüística dels parlants:  

 

                                                 
113 Vegeu Josep J. Conill, «La situació del valencià segons la sociolingüística no institucional (1998-
2003)», en Noves SL, Revista de Sociolingüística, Institut de Sociolingüística Catalana, Barcelona, 
Primavera 2003, http://cultura.gencat.net/llengcat/noves (consulta: octubre 2004). 
 
114 Font: L’Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant:  
http://www.ua.es/spv/observatori/11_Preferencies.doc (consulta: març 2004) 
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1)  Una zona de preferència lingüística valenciana, formada per Castelló Nord, la 

Ribera, la Safor, la Costera-Vall d'Albaida, l'Alcoià-Comtat i les Marines.  

2)  Una zona de preferència lingüística castellana moderada, formada per la Plana i 

els camps de Túria i Morvedre.  

3)  Una zona de preferència lingüística castellana acusada, formada per València, 

l'Alacantí, el Vinalopó interior i el Baix Vinalopó.  

4)  Una zona monolingüe castellana, formada per les comarques de l'interior de 

Castelló i València i el Baix Segura.  

 

Les dades més importants que podem extraure d’aquest estudi són les següents : 

 

En quina llengua prefereix vostè expressar-se? 
 Freqüència Percentatge 

En valencià 299 17,5 

En castellà 903 52,9 

Indiferentment 500 29,3 

En altra llengua 6 0,3 

Total 1708 100 

 

 

En quina llengua prefereix vosté expressar-se?
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Els resultats són esborronadors, ja que més de la meitat de la població (incloent-hi les 

zones castellanoparlants) prefereixen expressar-se en castellà, enfront de només un 

17,5% que prefereix expressar-se en català. Al voltant de gairebé un terç de la població 

li resulta indiferent comunicar-se en una o altra llengua. 
 

 



 165

3.5.1.1. Llengua en què prefereix expressar-se d’acord amb la zona de residència 

 
En quina llengua prefereix vostè expressar-se? 

 En valencià En castellà Indiferent En altra 

llengua 

L’Alcoià-Comtat 36 35,1 28,9 0 

Vinalopó Interior 8 64,3 26,8 0,9 

La Marina 44,7 21,9 32,5 0,9 

L’Alacantí 2,6 82,5 14,9 0 

El Baix Vinalopó 7 65,8 27,2 0 

Baix Segura 0 93 7 0 

Interior castellà CS-V 0 94,8 5,2 0 

La Plana 26,3 39,5 33,3 0,9 

Castelló Nord 41,2 23,7 33,3 1,8 

Camps de Túria i Morvedre 23,7 39,5 36,8 0 

L’Horta 23,7 47,4 28,1 0,9 

València 4,4 67,5 28,1 0 

Costera / Vall d’Albaida 28,1 23,7 48,2 0 

La Ribera 31,6 13,2 55,3 0 

La Safor 26,3 21,9 51,8 0 
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En quina llengua prefereix vosté expressar-se?
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D’aquest gràfic, en podem extraure altres resultats: 

 

 La zona de la Marina i la de Castelló Nord són les úniques zones on el 

percentatge dels habitants que prefereixen expressar-se en català és 

superior al 40%, seguides de l’Alcoià-Comtat (36%) i la Ribera (31,6%).  

 A la meitat dels habitants de zones com la Costera/Vall d’Albaida, la 

Ribera o la Safor, els resulta indiferent expressar-se en català o en 

castellà.  

 Les zones de València o l’Alacantí, considerades catalanonoparlants, 

presenten dades ben preocupants, perquè el 67,5% i el 82,5%, 

respectivament, prefereixen expressar-se en castellà, enfront del 4,4% i 

el 2,6% que prefereixen expressar-se en català. Aquesta preocupació la 

podem traslladar també a la zona del Baix Vinalopó i del Vinalopó 

Interior, on el 65,8% i el 64,3% prefereixen expressar-se en castellà, 

enfront del 7% i 8%. A l’Horta, aquesta preferència del castellà sobre el 

català ja arriba al 47,4% de la població. 

 Les zones en què s’ha detectat major immigració de fora de l’Estat 

espanyol han estat Castelló Nord, l’Horta, la Plana, la Marina i el 

Vinalopó Interior. 
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3.5.1.2. Mapa de preferència lingüística per zones 
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3.5.2 Les actituds lingüístiques 
 
Ferran Colom (1998) en El futur de la llengua entre els joves de 

València115 ens ofereix una anàlisi comparativa sobre dades de 

coneixements, usos i actituds pel que fa la llengua116 entre els joves 

estudiants de la ciutat de València. Entre els resultats obtinguts, ens 

interessa destacar-ne les conclusions que fan referència al 

comportament i les actituds entorn de la llengua: 

 

1. A grans trets, hi ha una actitud relativament favorable a l’increment 

de l’ús de la llengua, tot i que encara hi ha certes opinions que 

reflecteixen un cert grau de resistència social al procés de 

normalització lingüística, que s’explica pels prejudicis 

extralingüístics, per la percepció que tenen els joves sobre la poca 

viabilitat futura d’una situació en la qual el català podrà assolir un 

cert estatus de llengua en tots els àmbits d’ús i, sobretot, per la 

preeminència d’un discurs basat en la idea d’un bilingüisme 

idealitzador i compensatori que no afavoreix de cap manera la 

llengua minoritzada. 

 

2. En general, el català es reconeix com una llengua útil, bàsicament 

com a element simbòlic, com a valor d’identificació etnolingüística, 

però no tant com a element necessari de promoció social: un 68% 

dels enquestats valoren la llengua catalana com a genèricament 

útil, però només un 60% la valoren útil en l’àmbit laboral. 

                                                 
115 Ferran Colom, El futur de la llengua entre els joves de València, Denes, Paiporta, 
1998, pp. 159-163. Vegeu també del mateix autor, «Repertori d’actituds i normes d’ús 
lingüístic entre els estudiants de la ciutat de València», Llengua, societat i 
ensenyament, volum II, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Universitat 
d’Alacant, 2003. 
 
116 Un altre estudi interessant sobre les actituds lingüístiques és el de José R. 
Gómez, Actitudes lingüísticas en una comunidad bilingüe i multilectal: área 
metropolitana de Valencia, Universitat de València, 1998. Segons Josep J. Conill 
(2003), els resultats més destacats d’aquest treball reflecteixen una actitud favorable 
a la normalització lingüística entre els parlants de la zona, que es pot atribuir a 
l’increment de la categorització social del català estàndard i a la reducció correlativa 
experimentada pel castellà estàndard, que conserva, tanmateix, una posició 
clarament predominant. 
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3. Pel que fa a la percepció sobre la situació actual del català i les 

expectatives d’evolució futura, els joves manifesten certes 

contradiccions i prejudicis: un 62% consideren que la situació actual 

és regressiva i, en canvi, un percentatge semblant considera que 

l’estatus actual es mantindrà en el futur, però qualifiquen com a 

totalment insuficients les mesures de normalització de l’ús del 

català en els diferents àmbits públics.  

 

4. Els resultats sobre les normes d’ús assumibles pels alumnes 

reflecteixen també contradiccions, ja que sovint les opinions 

expressades sobre la llengua no es corresponen amb l’ús real que 

en fan. De fet, la majoria dels enquestats són conscients de la 

unitat de la llengua catalana i es mostren partidaris d’una extensió 

de l’ús en l’àmbit públic. 

 

5. Finalment, pel que fa als factors que més han entrebancat 

l’evolució correcta del procés de normalització lingüística, hi 

assenyala que «el secessionisme lingüístic ha generat una falsa 

polèmica o debat, amb transcendència pública, que ha aconseguit 

un dels seus objectius implícits: fer oblidar i justificar, en darrer 

terme, la qüestió central, l’escàs ús públic del valencià». Així, pel fet 

de posar-se en dubte el model lingüístic estàndard, es dificulta el 

reconeixement i la percepció (la representació social) de la llengua 

catalana com a instrument útil per a ser utilitzat en qualsevol àmbit, 

de manera que minven les possibilitats d’ús real de la llengua en 

aquests àmbits fonamentals. 

 

 

3.5.3 La transmissió lingüística intergeneracional  
 
Si parlem de la transmissió del català entre generacions o de la 

situació sociolingüística a Alacant, cal parlar necessàriament dels 

treballs de Brauli Montoya, sobretot del seu llibre Alacant: la llengua 
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interrompuda (1996),117 on l’autor fa un treball de camp basat en 

qüestionaris i entrevistes,118 realitzat entre 1993 i 1994, i ens ofereix 

informació interessant per sexe, edat, llengua, zona de socialització i 

estatus social. 

 

Els resultats de l’estudi119 permeten situar l’inici de la interrupció en la 

transmissió intergeneracional de la llengua a Alacant a partir del final 

de segle XIX i començament del XX. Un procés que s’ha produït 

progressivament durant tot un segle, en diferents etapes i zones, des 

del centre modern de la ciutat fins a la perifèria urbana i rural. A més, 

s’hi constata la desaparició d’alacantins menors de 50 anys que hagen 

après el català dels pares. Així, aquells que tenen el català com a 

primera llengua no arriben a la meitat del seu grup, és a dir, 

representen el 3,6% de tota la comunitat de parla analitzada (9.263 en 

total). Finalment, la raó fonamental amb la qual els alacantins 

justifiquen la interrupció en la transmissió familiar del català és la 

desresponsabilització, cosa que denota que el procés no és gens 

recent i que ja ha entrat en una fase terminal. 

 

 
Quantificació de l’argumentació donada pels subjectes  

segons la seua llengua primera de criança 
 

Argumentació castellà català totals 
I. MOTIVACIONS UTILITARISTES 
1. Baixa categoria del parlar 
2. Baix nivell social dels parlants 
3. El castellà previ a l’escola 
4. La prohibició familiar 
Total 
 

 
14 
11 
8 
4 

37 (42%) 

 
11 
4 
4 
2 

21 (27%) 

 
25 
15 
12 
6 

58 (35%) 

II. PENEDIMENT DEL CANVI 
5. Del mateix subjecte 
6. Retrets dels familiars 
Total 

 
2 
6 

8 (9%) 

 
6 
5 

11 (14%) 

 
8 

11 
19 (11%) 

                                                 
117 Vegeu també del mateix autor Els alacantins catalanoparlants: una generació 
interrompuda, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2000. 
 
118 L’objecte d’estudi són els alacantins majors de 30 anys catalanoparlants (20.856 
en total) i s’ha fet sobre una mostra de 88 informadors (0,42%). 
 
119 Vegeu Brauli Montoya, Alacant: la llengua interrompuda, Denes, Paiporta, 1996, 
pp. 215-220. 
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III. DESRESPONSABILITZACIÓ 
7. No és la primera llengua 
8. No és la llengua del matrimoni 
9. La inèrcia de l’ambient 
10. L’atribució externa 
11. La influència escolar 
12. La negativa dels fills 
Total 

 
11 
6 
15 
9 
Ø 
3 

44 (50%) 

 
Ø 
8 
18 
9 
6 
4 

45 (57%) 

 
11 
14 

33 (20%) 
18 
6 
7 

89 (53%) 
IV. NEGACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ 
13. Sempre he parlat en català 
Totals 

 
Ø 
89 

 
2 (3%) 

79 

 
2 (1%) 

168 
 

Font: Brauli Montoya, Alacant: la llengua interrompuda, p. 211. 

 

La conclusió més destacada d’aquest treball d’investigació sembla 

totalment descoratjadora, sobretot si tenim en compte les dades sobre 

ensenyament en català a la ciutat d’Alacant, ja que el capgirament del 

procés de substitució de la llengua depèn gairebé exclusivament de 

l’ensenyament com a instrument de recuperació i garantia de la 

transmissió de la llengua catalana. 

 

D’altra banda, també cal destacar un altre treball d’investigació dedicat 

a la transmissió del català de pares a fills, el de M. Àngels Diéguez i M. 

Isabel Guardiola: «Transmissió lingüística intergeneracional a la 

Marina» (2002),120 on les autores ens ofereixen uns resultats lingüístics 

una mica més positius que els anteriors pel que fa al manteniment de 

la llengua entre generacions en l’àmbit rural de la comarca de la 

Marina, encara que aquest manteniment resulte bastant precari. 

 

L’estudi s’ha fet a partir d’una enquesta que es va fer l’any 1997 a 

gairebé mil alumnes i professors de centres comarcals de secundària 

d’Altea, procedents de les zones rurals d’arreu de la comarca de la 

Marina. Tenint en compte factors socioeconòmics, demogràfics i 

lingüístics, dividideixen la comarca en cinc zones per tal d’analitzar les 

dades. 

                                                 
120 Extret d’un article publicat en Treballs de Sociolingüística Catalana, 16, Tres i 
Quatre, València, 2002, pp. 93-99. Vegeu també Josep J. Conill, «La situació del 
valencià segons la sociolingüística no institucional (1998-2003)», op. cit. 
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Lògicament, constaten una major presència de catalanoparlants a les 

zones rurals i agrícoles, amb escassa immigració. A més, els resultats 

revelen un bon nivell de manteniment de la transmissió lingüística 

intergeneracional, sobretot a les zones que menys immigració han 

rebut: un 50% de les mares i el 60% dels pares és catalanoparlant, un 

48% dels entrevistats declaren usar el català habitualment, un 19,7% 

només molt esporàdicament i un 32,3% mai. 

 

Un 84,8% sobre el 91,3% de les parelles que usen el català com a 

llengua de relació transmeten la llengua als fills. En canvi, pel que fa 

als matrimonis d’origen mixt, només un 25,4% parla als fills en català, 

un 36% en castellà i un 29% cadascun en una llengua, situació que 

previsiblement empitjorarà, perquè la transmissió d’aquest grup és 

cada vegada més bilingüe. Sobretot, s’agreujarà quan la segona 

generació immigrant, que representa gairebé la meitat dels estudiants, 

arribe a l’edat adulta. 

 

Segons sembla, d’acord amb les conclusions, en aquest treball la 

variable més decisiva és l’ús familiar del català, no sols en la 

configuració lingüística de la població de la Marina, sinó també perquè 

és l’únic factor que, si es produeix en un grau molt alt, propicia l’ús 

habitual i la identificació cultural valenciana. Així, la situació actual de 

l’ús familiar confirma la vitalitat de la transmissió i el manteniment de la 

llengua catalana. Malgrat tot, aquest fet positiu està en procés de canvi 

amb la incorporació i l’augment progressiu a la zona de parelles 

heterolingües i al·lòglotes, que previsiblement originarà una 

configuració lingüística híbrida que es decantarà fàcilment cap a la 

llengua dominant, el castellà. 

 

A mena de contrast, cal tenir en compte un altre treball interessant de 

Raquel Casesnoves, «La transmission intergénérationnelle du 
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valencien et son usage comme langue seconde» (2002),121 on es 

compara la situació sociolingüística de la ciutat de València122 amb la 

de la resta del País Valencià. 

 

Les dades s’obtenen a partir de l’enquesta realitzada durant el curs 

1997-98 a 167 alumnes de secundària de tres centres escolars de la 

ciutat de València, els censos de 1986 i 1991 i el Padró Municipal 

d’Habitants de 1996 de la ciutat de València. L’estudi es completa amb 

una sèrie d’entrevistes semidirigides a subjectes representatius. 
 

Els resultats mostren dues situacions sociolingüístiques diferents, 

segons parlem de la ciutat o de la resta del País: 

 

1) Pel que fa a la ciutat de València, l’ús del català en l’àmbit familiar 

no arriba al 15% i, en general, el català no és la llengua 

predominant dels joves ni el 10% dels casos. Aquesta situació 

contrasta amb una tendència més positiva que mostren els estudis 

governamentals pel que fa al País Valencià: en l’àmbit familiar, hi 

ha un augment del nombre de persones que empren sempre o 

generalment el català (es passa d’un 40,9% el 1989 al 44,3% el 

1995) i un augment de les competències en lectoescriptura 

(sobretot en els joves entre 15 i 19 anys), a causa de la introducció 

de l’ensenyament de i en català. 

 

2) Les variables que més incideixen en l’ús del català entre els joves 

són la presència en la xarxa de relacions de persones 

catalanoparlants, una experiència acadèmica positiva en 

l’assignatura de Valencià –i en l’ensenyament en català–, la 

                                                 
121 Dins la revista Langage et sociéte 101, Maison des Sciences de l’Homme, París, 
2002. Vegeu també Josep J. Conill, «La situació del valencià segons la 
sociolingüística no institucional (1998-2003)», op. cit. 
 
122 Pel que fa als estudis no institucionals sobre la situació del català a la ciutat de 
València, vegeu també Rafael L. Ninyoles, Sociologia de la ciutat de València, 
Germania, Alzira, 1996, i Francesc Jesús Hernández, El valencià a València [tesi 
doctoral], font: http://www.uv.es/~fjhernan (consulta: desembre de 2004) 
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ideologia política esquerrana, les actituds lingüístiques dels pares i, 

sobretot, la militància cultural en favor del català. 

 

3) Les dades sobre interrupció de la transmissió lingüística 

intergeneracional a la ciutat de València resulten també 

preocupants: la substitució entre generacions del català es troba en 

un estat avançat de recessió. Encara que depèn molt del lloc de 

residència, fins i tot quan els dos pares són catalanoparlants de 

procedència rural, el manteniment del català no s’hi troba 

assegurat. 

 

 

3.5.4 Usos i representacions lingüístiques 
 

El llibre d’Ernest Querol, Els valencians i el valencià: usos i 

representacions (2000) també ens aporta dades generals ben 

interessants i exhaustives sobre la situació sociolingüística actual i les 

perspectives de futur al País Valencià.123 

 

A partir d’un nou model per a l’estudi dels processos de substitució 

lingüística i d’una proposta teòrica pròpia,124 l’autor planteja una 

hipòtesi de treball segons la qual els diversos tipus d’actituds i 

comportaments possibles són el resultat de la interacció de les 

representacions socials que fan els parlants de les llengües en 

contacte, de la xarxa de comunicació interpersonal i del grup social de 

referència. Així, l’any 1998, va elaborar un treball empíric a partir d’una 

                                                 
123 Font: Ernest Querol, «Un nou model per a l’estudi dels processos de substitució 
lingüística. L’anàlisi del País Valencià», Treballs de Sociolingüística Catalana, 16, 
Tres i Quatre, València, 2002, pp. 69-82, i Josep J. Conill, «La situació del valencià 
segons la sociolingüística no institucional (1998-2003)», Noves SL, primavera 2003, 
http://www6.gencat.net/llengcat/noves/ (consulta: febrer 2004). Vegeu també la 
ressenya de Guillem Calaforra: «Quan la sociolingüística abandona l’infantilisme –
quatre comentaris sobre una novetat bibliogràfica», també en Treballs de 
Sociolingüística Catalana, 16, pp. 85-92. 
 
124 Vegeu Ernest Querol, Els valencians i el valencià: usos i representacions, Denes, 
Paiporta, 2000. 
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mostra representativa (452 enquestes) entre alumnes de 4t d’ESO 

(entorn els 16 anys) de l’ensenyament públic de tot el País Valencià.125 

 

Les nombroses dades que va obtenir (478 dades per alumne) han 

estat explotades i analitzades amb rigor per tal de determinar quins 

factors o variables incideixen en la tria lingüística i en l’ús del català. 

 

Els resultats descriptius sobre demografia i usos més destacables 

assenyalen que la llengua més apresa en primer lloc pels alumnes de 

16 anys de la zona catalanoparlant és el castellà en un 72,4% (el 

català representa el 25,1%). Quant als pares, aprenen en primer lloc el 

castellà un 68,3% (el català un 28,8%); quant a les mares, el 65,1% el 

castellà (el 29,9% el català).126 

 

Pel que fa a la transmissió lingüística intergeneracional, si els dos 

cònjuges són catalanoparlants, no transmeten el català en un 11,25% 

dels casos (quan els dos són castellanoparlants, no transmeten el 

castellà només en 1,89% dels casos). Quant a les parelles amb 

llengües diferents, que representen un 18,2% del total, transmeten el 

català en un 29,52% dels casos. Per tant, en total, en una generació 

ha minvat el nombre de catalanoparlants en un 4,25%. 

 

Pel que fa als usos de les llengües, un 31,16% declara que usa el 

català en el conjunt d’àmbits en què pregunta l’enquesta (un 68,84% 

usa el castellà). Curiosament, només un 24% han respost l’enquesta 

en català i un 76% en castellà. 

 

D’altra banda, a través de les dades explica quins factors fan que els 

parlants utilitzen més una llengua que l’altra. Així, classifica els 

enquestats en quatre grups lingüístics, de major a menor, segons l’ús 

                                                 
125 Vegeu la descripció dels plantejaments i els resultats en el llibre citat d’Ernest 
Querol (2000), pp. 92-205. 
 
126 Segons l’autor, la diferència de percentatges per arribar al 100% de la suma 
d’ambdues llengües correspon a altres llengües. 
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que fan del català (més valencianoparlants, ús equilibrat, més 

castellanoparlants i castellanoparlants exclusius), i observa que la 

variable més important que incideix en un major ús del català és la 

xarxa social o els grups de persones catalanoparlants amb les quals es 

tenen més intercanvis verbals.  

 

Amb l’encreuament de variables, obté dades que permeten comprovar 

empíricament la relació entre l’ús i la representació social i explicar l’ús 

de les llengües de manera detallada: 

 
Ús del valencià segons l’extracció social 

ORDRE SEGONS LA 
UTILITZACIÓ DEL 
VALENCIÀ DE 
MAJOR A MENOR 

 
 

VARIABLES 

 
 
E. S. ALTA 

– 1r en la representació del valencià 
– 1r en la xarxa social en valencià 
– 3r en la xarxa social en castellà 
– darrer en la representació del castellà 
– darrer en l’ús del castellà 

 
 
E. S. MITJANA MÉS 
BAIXA 

– 2n en la representació del valencià 
– 2n en la xarxa social en valencià 
– darrer en la xarxa social en castellà 
– 5è en la representació del castellà 
– 5è en l’ús del castellà 

 
 
E. S. MITJANA-ALTA 

– 5è en la representació del valencià 
– 3r en la xarxa social en valencià 
– 4t en la xarxa social en castellà 
– 3r en la representació del castellà 
– 4t en l’ús del castellà 

 
 
E. S. MITJANA-
BAIXA 

– 4t en la representació del valencià 
– darrer en la xarxa social en valencià 
– 2n en la xarxa social en castellà 
– 4t en la representació del castellà 
– 3r en l’ús del castellà 

 
 
E. S. BAIXA 

– 3r en la representació del valencià 
– 4t en la xarxa social en valencià 
– 1r en la xarxa social en castellà 
– 1r en la representació del castellà 
– 2n en l’ús del castellà 

 
 
E. S. MITJANA 

– darrer en la representació del valencià 
– 5è en la xarxa social en valencià 
– 4t en la xarxa social en castellà 
– 2n en la representació del castellà 
– 1r en l’ús del castellà 

 

Font: Ernest Querol, «Un nou model per a l’estudi dels processos de substitució 

lingüística. L’anàlisi del País Valencià», Treballs de Sociolingüística Catalana, 16, p. 

78. 
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Així mateix, hi aporta dades predictives sobre l’evolució del procés de 

substitució i manteniment de les llengües, que ja s’ha contrastat i que 

es compleix amb un percentatge molt alt: preveu que al País Valencià 

el percentatge dels grups que parlen més català possiblement 

augmentarà, mentre que els que parlen més castellà minvaran. El grup 

dels que parlaran només català augmentarà un 5,9%, i els que 

parlaran més català pujarà un 4,1%. Al contrari, els dos grups que més 

utilitzen el castellà baixaran: el grup dels que parlaran més castellà es 

reduirà un 9% i el dels que parlaran exclusivament castellà minvarà un 

0,70%. 

 
Previsió de com evolucionaran els grups lingüístics 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1998
Previsió 2031

1998 3,60% 21,50% 49% 25,60%

Previsió 2031 9,50% 25,60% 40% 24,90%

Valencianoparl
ants exclusius

Més 
valencianoparla

Més 
castellanoparla

Castellanoparla
nts exclusius

 
Font: Ernest Querol, «Un nou model per a l’estudi dels processos de substitució 

lingüística. L’anàlisi del País Valencià», Treballs de Sociolingüística Catalana, 16, p. 

81. 

 

D’acord amb l’autor, l’ús de la llengua està lligat a factors diferents: al 

País Valencià la variable que més explica l’ús és la xarxa social, és a 

dir, el grup lingüístic amb el qual el subjecte manté intercanvis verbals 

i, en canvi, a Catalunya ho és la representació social del català.  

 

Aquesta és una conclusió que resulta realment preocupant, ja que si la 

xarxa social catalanoparlant es redueix en la transmissió lingüística 

intergeneracional, com de fet s’està produint, l’ús anirà també reduint-

se. En canvi, si l’ús de la llengua s’associa a la representació 

d’aquesta, i no està tan lligada a la xarxa social, sempre que la 
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representació social siga elevada, augmentarà el nombre de nous 

catalanoparlants. 
 

Així, segons E. Querol (2002),127 per a invertir un procés de substitució 

lingüística s’haurà de tractar «1. d’afavorir la representació social de la 

llengua en retrocés, i 2. que la transmissió generacional no sigui 

negativa per a la llengua en retrocés o en perill de retrocedir». 

 

 

 

                                                 
127 Ernest Querol, «Un nou model per a l’estudi dels processos de substitució 
lingüística. L’anàlisi del País Valencià», op. cit., p. 81-82. 
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1.  ELS SERVEIS LINGÜÍSTICS MUNICIPALS 
 

1.1 Introducció 

 
D’acord amb la filosofia d’alguns ajuntaments del País Valencià, cal tenir en 

compte que una administració moderna i eficaç ha de ser el reflex de la societat 

a la qual representa i servir de model als ciutadans. Per això, un ajuntament de 

predomini lingüístic «valencià» té el deure i el dret d’usar el català amb els 

veïns, els funcionaris, els regidors... i amb la resta d’administracions públiques 

del País Valencià o de la resta del domini lingüístic. 

 

Com és lògic, el català només serà una llengua de prestigi si recupera el lloc 

primordial que li correspon com a llengua oficial, pròpia i històrica i, per tant, pot 

ser emprat amb normalitat en tots els àmbits d’ús i en totes les situacions 

comunicatives. No podem reduir-ne l’ús a situacions col·loquials o familiars, ni 

tampoc a situacions de caràcter folklòric, simbòliques o puntuals. El català és 

una llengua apta per a qualsevol comunicació oral o escrita i, com és lògic, és 

una llengua perfectament vàlida per al funcionament normal dels ajuntaments. 

 

L’Administració local és la que es troba més pròxima a la ciutadania i la que 

més de prop coneix els problemes i les inquietuds del poble. Per tant, 

l’ajuntament és un dels àmbits que més importància estratègica té en el procés 

de normalització lingüística per la seua proximitat als ciutadans, fins al punt que 

les inquietuds i les necessitats dels veïns es transmeten més directament als 

ajuntaments, i viceversa. I, a més, com a administració, també pot incidir en la 

resta d’institucions amb les quals manté relacions –principi de territorialitat–, 

com ara les conselleries de la Generalitat Valenciana, els organismes estatals, 

els jutjats, l’Agència Tributària, les empreses de telefonia o Internet, Correos, 

l’Institut Nacional d’Estadística... i amb les empreses privades i públiques amb 

les quals manté relacions. És per això que els ajuntaments tenen un important 

poder decisori sobre el futur i l’estatus de la llengua. 

 

No hem d’oblidar que la Llei d’ús i ensenyament de valencià assenyala 

clarament que l’administració ha d’adoptar les mesures necessàries per a 
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garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del català, precepte que 

obliga també els ajuntaments, com a administració, a dedicar esforços per a 

l’extensió de l’ús de la llengua en els seus àmbits d’actuació. 

 

El «valencià» és la llengua oficial de l’Administració local, així com de 

l’autonòmica, l’estatal, la institucional, la de justícia, etc. de tot el nostre territori. 

S'entén, doncs, el dret dels ciutadans a fer-ne ús, a adreçar-se a l'administració 

en català i la correspondència de les administracions de relacionar-se en 

aquesta llengua. L’administració no pot al·legar-ne ignorància, té el deure de 

conèixer la llengua i d'usar-la en qualsevol circumstància. A més a més, el 

«valencià» és la llengua pròpia i històrica del municipis catalanoparlants, és a 

dir, tots els organismes públics –l'ajuntament, la policia, els jutjats, l'ambulatori, 

etc.–, en teoria, estan obligats a un tractament especial i prioritari del català que 

possibilite i fomente la seua recuperació i normalitat. Els ciutadans administrats, 

a l'empara d'aquests valors jurídics, poden exigir i/o reclamar que el valencià 

siga utilitzat amb normalitat com a llengua de relació amb l’administració, 

oralment i per escrit, en qualsevol circumstància. 

 

Consegüentment, resta clar que les administracions públiques han d'establir les 

mesures oportunes per tal de garantir el compliment de la legislació 

esmentada. Per tant, podem afirmar que els ajuntaments tenen una doble 

obligació: garantir l’ús normal de la llengua dins de l’ajuntament, tot predicant 

d’aquesta manera amb l’exemple, i promoure’n l’ús social en tots els sectors de 

la societat que es troben dins del seu terme municipal o àmbit d’actuació. 

 

En aquest sentit, els serveis lingüístics municipals són un instrument clau i de 

vital importància per a la promoció i ús del català al País Valencià, atès que són 

els encarregats de realitzar la planificació lingüística de l’organisme, han d’oferir 

el suport tècnic a la normalització de l’ús oficial i social del català en les 

actuacions públiques i administratives, i han de potenciar i possibilitar l’exercici 

dels drets lingüístics dels usuaris de la llengua. 

 
En general, l’Administració local és l’àmbit en què podem constatar majors 

diferències en els processos de normalització lingüística encetats, cada 
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ajuntament és un món. A grans trets, els equips de govern, els representants 

polítics de cada municipi, tenen autonomia per a actuar-hi com creguen 

convenient pel que fa a l’ús de les llengües. I, doncs, les actuacions en aquesta 

matèria hi presenten notables diferències, tot depenent, sobretot, de la voluntat 

política corresponent. 

 

És evident que els avanços més importants en els processos de normalització 

lingüística que han dut a terme els ens locals al País Valencià s’han produït, en 

primer lloc, en aquells ajuntaments o mancomunitats de municipis en què hi ha 

–o hi ha hagut– alcaldes i regidors amb una vertadera voluntat política de 

recuperar el català en l’àmbit propi de l’ajuntament i del poble. I, en segon lloc, 

en aquelles administracions en què hi ha un servei lingüístic encarregat de 

planificar, programar i donar suport tècnic a la normalització de l’ús de la 

llengua. És a dir, s’han produït repercussions més destacades en aquells 

municipis en què hi ha un clara i decidida política lingüística d’impulsar-hi el 

procés de recuperació i normalització lingüística a través d’un servei lingüístic 

municipal o local. 

 

Actualment són molts els serveis lingüístics que funcionen en l’àmbit municipal 

valencià. Cada servei parteix d’una situació lingüística i unes característiques 

diferents, amb recursos humans i econòmics desiguals –en general, ben 

escassos–, amb funcions, adscripcions, estructures diferents, amb diversos 

graus de voluntat política, si n’hi ha.  

 

En la situació sociolingüística actual del País Valencià, amb un procés de 

substitució lingüística que avança ràpidament, hem de tenir que compte que el 

fet que un ajuntament promocione l’ús oficial i social del català, i es comunique 

amb els veïns del poble en la nostra llengua, d’una banda, denota una imatge 

d’eficàcia i qualitat que s’ha de valorar molt positivament i, de l’altra, transmet la 

imatge institucional que ens trobem en un poble catalanoparlant, cosa que és 

un factor clau, una acció de política lingüística explícita ben important per al 

prestigi i l’estatus de la llengua per tal de contribuir a capgirar el procés i 

avançar en la necessària normalització lingüística. 
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1.2 Què és un servei lingüístic? 
 

El servei lingüístic o l’oficina de promoció de l’ús del valencià és una unitat 

tècnica de l’ajuntament encarregada de donar suport i executar, si escau, la 

política lingüística o els plans de normalització lingüística del Govern municipal. 

Tenen com a missió normalitzar l’ús de la llengua en el si de l’Administració 

local i promoure’n l’ús en tot l’àmbit municipal. Respon, per tant, a la necessitat 

d’establir les mesures necessàries per a dignificar i donar a la nostra llengua la 

presència que es mereix.128 Així mateix, tracta de donar compliment, des de 

l’àmbit municipal, a la legalitat vigent en matèria lingüística (l’Estatut 

d’autonomia, la Llei d’ús i ensenyament del valencià i, si escau, el Reglament 

de normalització lingüística o els acords municipals en aquesta matèria). 

 

En general, un servei lingüístic municipal es crea, fonamentalment, per diversos 

motius: per resoldre i suplir les mancances lingüístiques del personal d’un 

ajuntament –per falta de competència lingüística, desconeixement del codi 

lingüístic, etc.–; per promoure i recuperar l’ús normal de la llengua tant en 

l’àmbit oficial com en el social, tenint en compte una situació sociolingüística 

desfavorable, i/o per una demanda social dels ciutadans, les associacions 

cíviques o culturals... 

 

Segons defineix M. Teresa Cabré,129 «un servei lingüístic és una unitat de 

treball que, dins d’un organisme complex −com és una empresa, una institució 

o un mitjà de comunicació−, organitza i resol totes les necessitats que 

l’organisme té sobre la/les llengües i els models lingüístics que ha d’utilitzar per 

resoldre els seus documents de treball, per vehicular les seves comunicacions 

amb l’exterior i per relacionar-se professionalment dins de l’organisme». 

 

                                                 
128 Planificació de l’estatus. 
 
129 Llibret Els Serveis Lingüístics, editat pel Servei de Llengua Catalana de la Universitat de 
Barcelona, 1989, p. 3. Vegeu, també de la mateixa autora, La terminologia. La teoria, els 
mètodes, les aplicacions, pp. 447-454. 
 
 



 189

Per tant, un servei lingüístic és la unitat que planifica, coordina i avalua les 

accions i mesures de normalització lingüística que es duen a terme en 

l’organisme i que han de provocar un canvi lingüístic, és a dir, controla i 

gestiona, directament o indirectament, les activitats en què es troba implicada 

la llengua. 

 

Ara bé, un servei lingüístic no és mai l’únic i el principal responsable de la 

normalització lingüística de l’organisme i del seu àmbit d’actuació, ja que 

aquesta responsabilitat ha de recaure sobre els òrgans de govern que marquen 

les directrius de la política lingüística que cal dur a terme en l’entitat. 

 

D’altra banda, cal tenir en compte que la missió d’aquests serveis no és 

descarregar de tasques les altres unitats administratives –traduint documents 

administratius–, sinó facilitar a cada departament, secció o negociat, els mitjans 

i els recursos necessaris −diccionaris, manuals administratius, cursos de 

llengua, assessorament...− perquè puguen realitzar la seua feina amb un ús 

normalitzat de la llengua pròpia. 

 

Tal com apunten dos tècnics de l’Administració local del País Valencià, A. 

Serrano i X. Victoriano, de l’Ajuntament d’Alcoi, «El servei lingüístic d’una 

administració s’ha de fer càrrec d’organitzar i resoldre les qüestions tècniques i 

d’assessorar els responsables polítics i els treballadors sobre els seus drets i 

deures lingüístics i sobre els recursos de què disposen per solucionar 

situacions lingüístiques concretes, ja siga oferint-los serveis directes (correcció, 

traducció o resolució de consultes), com indirectes (organitzant-los cursos de 

formació específics, etc.)».130 

 

Amb tot, qualsevol servei lingüístic, a fi de garantir la seua efectivitat real, 

hauria de crear-se dins l’àmbit d’una política lingüística consensuada pels 

representants de l’organisme del qual depèn i dins d’un pla de normalització 

lingüística. Si un servei lingüístic es crea en un organisme és perquè hi existeix, 
                                                 
130 Anna Serrano i Ximo Victoriano «La normalització lingüística i l’Administració local a les 
comarques alacantines (1980-2002), Canelobre, 47, Revista de l’Institut Alacantí de Cultura 
Juan Gil-Albert, p. 67. 
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encara que siga mínimament, una política lingüística i una demanda social 

sobre la qual poder actuar. 

 

Al capdavall, un servei lingüístic municipal es crea per organitzar i resoldre les 

necessitats lingüístiques, les feines tècniques de l’ens local de què depèn pel 

que fa a la llengua catalana (formació, assessorament, dinamització), per 

promoure’n l’ús normal en el seu àmbit d’actuació i/o per una demanda social. 

Qualsevol servei lingüístic, per tal de garantir la seua efectivitat real, hauria de 

crear-se dins l’àmbit d’una política lingüística de consens entre els representats 

polítics de l’organisme i dins d’una planificació lingüística explícita (pla de 

normalització lingüística o reglament d’usos lingüístics) que reculla les 

actuacions sistemàtiques i organitzades per tal de produir un canvi lingüístic. 

 

 

1.3 Els orígens dels serveis lingüístics municipals 

 
Arran de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia, el Govern Valencià va crear, dins 

la Conselleria de Cultura, una sèrie d’organismes encarregats de dissenyar i 

executar la política lingüística quant a l’ús social, oficial i l’ensenyament: en 

primer lloc, el Servei de Normalització Lingüística (1982) i, posteriorment, el 

Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983).131  

 

Amb tot, l’any 1983, s’aprova la Llei d’ús i ensenyament del valencià, la 

disposició legal que regula l’obligatorietat de l’administració de recuperar la 

llengua pròpia i, en aquests moments, el Gabinet era l’òrgan encarregat de la 

direcció tècnica i coordinació del procés d’ús i ensenyament del català, és a dir, 

l’òrgan que havia de posar en marxa els projectes suficients per tal de garantir 

el compliment de la llei. 

 

Des del Gabinet es convoquen anualment ajudes econòmiques per a la 

promoció del català: durant els anys 1984-85, 15 ajuntaments van rebre ajuts 

                                                 
131 Decret 120/1983, de 10 d’octubre. 
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per promoure el coneixement del català entre els seus treballadors. En el curs 

1985-86, es van subvencionar 43 ajuntaments per a la realització de 57 cursos 

de català per a funcionaris i personal laboral. El curs 1986-87 es van atorgar 

ajudes econòmiques a 73 cursos organitzats per 58 ajuntaments. 

 

L’any 1987, el Gabinet esmentat passa de denominar-se Gabinet d’Ús del 

Valencià i es crea el Servei d’Ensenyament del Valencià, que assumeix per 

separat els projectes sobre l’ensenyament de la llengua. 

 

L’any 1988 es van convocar les proves per confeccionar una borsa de treball a 

partir de la qual es van contractar «dinamitzadors lingüístics» en les 

administracions públiques, en règim laboral de durada determinada, destinats 

al Gabinet d’Ús del Valencià i adscrits a centres de treball de les diferents 

conselleries i altres ens públics. Segons el projecte elaborat pel Gabinet, s’hi 

contractaren 26 dinamitzadors lingüístics (6 amb destinació als serveis centrals 

i territorials de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 10 als serveis 

centrals de diverses conselleries i 10 a l’Administració local) i 11 «professors de 

valencià» (adscrits als serveis territorials de la Conselleria de Cultura, Educació 

i Ciència: 4 a Alacant, 4 a València i 3 a Castelló). Segons sembla, aquesta 

borsa es va anar ampliant a poc a poc, tenint en compte la demanda de les 

administracions i la seua implicació en el procés de normalització lingüística 

encetat. 

 

Aquest mateix any, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va aprovar 

l’Ordre de 26 de desembre de 1988, en què es recollia el pla d’actuacions 

coordinades amb les diputacions per a l’exercici de 1989 i establia com a 

activitat la creació en l’àmbit de l’Administració local d’una xarxa de 

normalització que fomentara l’ús del català. 

 

Els dinamitzadors lingüístics i professors de llengua, coordinats pel Gabinet 

d’Ús del Valencià, havien de desplegar una tasca ben important en aquests 

moments: el reciclatge lingüístic del personal de l’administració, 

l’assessorament lingüístic i donar suport a les campanyes de l’ús del català, tot 



 192

d’acord amb els objectius dels programes dissenyats pel Gabinet i la política 

lingüística de la Generalitat Valenciana. 

 

Així doncs, pel que fa a l’àmbit de l’Administració local, es van signar convenis 

entre la Generalitat i 8 ajuntaments (Alcoi, Aldaia, Algemesí, Castelló, Elx, 

Sagunt, la Vall d’Uixó i Xàtiva), i entre la Generalitat i la Mancomunitat de la 

Safor (a Gandia) i la Mancomunitat de la Vall d’Albaida (a Ontinyent), amb 

l’objectiu fonamental que les administracions s’implicaren progressivament en 

el procés de normalització lingüística i que en un curt període de temps foren 

els mateixos ajuntaments els que assumiren els tècnics lingüístics com a 

personal propi. 
 

D’altra banda, per aquesta època, algunes diputacions i ajuntaments del País 

Valencià ja s’havien dotat de llocs de treball destinats a la normalització 

lingüística per tal de cobrir les deficiències que tenien en aquesta matèria.  

 

Un altre factor important per a la creació d’un servei lingüístic municipal són les 

ajudes econòmiques per a la promoció de la llengua que atorga anualment la 

Generalitat Valenciana, ja que això suposa un incentiu rellevant per als 

ajuntaments i sovint possibilita la creació –i en alguns casos, la consolidació– 

de serveis lingüístics. Durant aquesta etapa, la Generalitat atorgava majors 

quantitats econòmiques a aquells ajuntaments que comptaven amb un servei 

lingüístic i personal qualificat adscrit. 

 

Tanmateix, sobretot en un primer moment, la majoria dels tècnics lingüístics 

eren contractats en una situació laboral precària (a mitja jornada, en prestació 

de serveis, etc.) i, per tant, no hi havia massa garanties de continuïtat de la 

plaça. Val a dir que alguns ajuntaments fins i tot van recórrer a assignar la feina 

del tècnic lingüístic a persones que ocupaven places ben diverses dins d’altres 

departaments municipals, fins i tot sense massa coneixements del codi 

lingüístic.132 

 

                                                 
132 Vegeu A. R. Serrano i J. Victoriano, op. cit., 64-65. 
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El Govern valencià anava desplegant un seguit de programes i d’actuacions 

bàsiques i, l’any 1990, aprovava el Pla Triennal per a la Promoció de l’Ús del 

Valencià a la Comunitat Valenciana (1990-93) i, pel que fa a l’ús oficial, 

proposava crear una «xarxa tècnica per a la promoció de l’ús del valencià». En 

acabant, es va aprovar el Pla General de Promoció de l’Ús del Valencià (1994-

99), en el qual també es preveia, en el programa d’ús oficial, «definir i crear 

progressivament la xarxa d’oficines de promoció de l’ús del valencià». En 

definitiva, uns plans amb una llista d’objectius i actuacions molt lloables des 

d’un punt de vista teòric, amb molt bones intencions, però lamentablement 

sense pressupost suficient.133 

 

L’any 1991, torna a canviar el nom de l’organisme presumptament encarregat 

de l’impuls i el seguiment del procés de normalització lingüística, i d’establir els 

objectius i les mesures de coordinació entre els diferents serveis lingüístics  

valencians i es denomina Direcció General de Política Lingüística.134 

 

Malgrat alguns entrebancs, totes aquestes iniciatives institucionals per part de 

la Generalitat Valenciana (els convenis i les subvencions), juntament amb la 

voluntat política d’alguns ajuntaments –i en alguns casos, gràcies a la iniciativa 

d’entitats cíviques– en el sentit d’avançar en el procés de normalització 

lingüística, han donat els seus fruits positius. Durant aquests darrers quinze 

anys s’han creat nombrosos serveis lingüístics municipals al País Valencià i, en 

alguns casos, s’han aprovat reglaments municipals d’usos lingüístics i plans de 

normalització lingüística que preveuen la creació de serveis lingüístics (oficines 

de promoció del valencià, gabinets de normalització, etc.). Al capdavall, el 

resultat és que a hores d’ara hi ha una gran quantitat de serveis lingüístics 

municipals que cobreixen les necessitats lingüístiques dels organismes dels 

quals depenen i en el seu àmbit d’actuació, cosa que ha suposat un cert avanç, 

                                                 
133 Resulta senzill constatar que aquests plans han esdevingut paper mullat, atès que no han 
arribat ni tan sols a aplicar-se o executar-se mínimament en cap dels àmbits oficial i social que 
assenyalen. 
 
134 L’any 1997 es refon en la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política 
Lingüística. Actualment s’anomena Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística. 
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important i destacat, en el procés de normalització i recuperació de la llengua a 

tot arreu. 

 

Encara que aquests serveis no abasten tot el territori ni tots els ajuntaments 

considerats de «predomini lingüístic valencià», el nombre de serveis lingüístics 

que actuen en l’àmbit de l’Administració local valenciana ha esdevingut ben 

important i significatiu. Segons les nostres dades, l’any 1998135 vam 

comptabilitzar un total de 33 ajuntaments i 3 mancomunitats de municipis, al 

País Valencià, que afirmaven que posseïen un servei lingüístic, i actualment 

n’hi ha al voltant de 70 ajuntaments i 3 mancomunitats (annex 1). És a dir, la 

creació d’aquests serveis ha tingut un augment espectacular els darrers anys. 

 

 

1.4 Objectius 

 
En teoria, l’objectiu fonamental d’un servei lingüístic municipal és la 

normalització lingüística, afavorir el canvi lingüístic, és a dir, fomentar que el 

català, la llengua minoritzada, s’use pertot arreu i recupere els àmbits d’ús i les 

funcions socials que històricament li corresponen, especialment en l’àmbit de 

l’Administració local, per tal de garantir el dret dels ciutadans valencians a ser 

atesos en la llengua oficial i pròpia de la seua comunitat lingüística.  

 

Els serveis lingüístics són instruments, agents que han d’impulsar i afavorir el 

canvi lingüístic en l’àmbit en el qual actuen (l’ajuntament i el terme municipal), 

d’acord amb la situació (socio)lingüística i les necessitats de l’ajuntament i del 

municipi. Tot això s’hauria de fer a partir d’una política lingüística ferma i 

decidida, consensuada entre els responsables de l’organització, en el marc 

d’un pla de normalització lingüística o plans d’actuació explícits. Entre altres 

coses, han de tenir en compte la situació lingüística en què es troba cada àmbit 

                                                 
135 La font fonamental de la qual hem extret aquestes dades és el nostre treball d’investigació 
de tercer cicle «Els processos de normalització lingüística al País Valencià. Anàlisi descriptiva 
de les experiències dels serveis lingüístics». 
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en el qual es pretén actuar i tenir clar on es vol arribar i el període de temps en 

què presumptament es farà el canvi lingüístic.  

 

Al nostre entendre, els objectius haurien d’evolucionar tot depenent de la 

situació lingüística de l’ajuntament del qual depèn i de l’evolució del procés de 

normalització lingüística (o de substitució).  

 

Des d’un punt de vista general, en una primera etapa del procés, els serveis 

lingüístics municipals s’haurien d’ocupar, sobretot, de les mancances i 

necessitats lingüístiques en el si de l’ajuntament, és a dir, de la formació i 

l’assessorament lingüístic i, fins i tot, si cal, de la traducció de documents 

administratius, de manera que progressivament els treballadors arriben a tenir 

un domini suficient del codi lingüístic, usen la llengua de manera preferent i 

tinguen al seu abast tots els recursos lingüístics possibles. En aquesta etapa, si 

s’escau, també podrien realitzar algunes campanyes de sensibilització 

lingüística amb repercussió en l’organització i en la població en general.  

 

En una segona etapa, els tècnics lingüístics s’haurien d’ocupar més aviat 

d’activitats de promoció, sensibilització i dinamització lingüístiques que tinguen 

més repercussió en la població en general, sense desatendre l’assessorament 

lingüístic (correcció i qualitat lingüística), fins que el català assolisca un cert 

estatus. 

 

Si prenem com a referència el que assenyalen els diferents reglaments de 

normalització lingüística aprovats pels ajuntaments respectius, en general, els 

objectius fonamentals dels serveis lingüístics són ben diversos i amplis: 

 

a) Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions 

municipals. 

b) La programació i la realització de campanyes municipals de 

sensibilització i promoció de l’ús del valencià i de normalització 

lingüística. 
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c) La realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià en àmbits 

específics com els esports, el comerç, la joventut, el temps lliure, les 

associacions cíviques, etc. 

d) Promoure l’aplicació del reglament municipal de normalització lingüística 

i coordinar-ne l’aplicació. 

e) Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’ajuntament, i 

aportar assessorament en els seus aspectes lingüístics generals i de 

llenguatges específics. 

f) Organitzar cursos d’ensenyament de valencià per al funcionariat, 

empleats públics i població adulta no escolaritzada. 

g) Prestar un servei públic d’assessorament legal i administratiu en 

assumptes de drets lingüístics. 

h) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència 

del valencià al carrer siga més visible que la del castellà, d’acord amb el 

predomini lingüístic majoritari del nostre poble. 

i) Tenir com a funció bàsica el compliment i el desplegament del reglament 

de normalització lingüística 

j) Difondre per qualsevol mitjà i en totes les instàncies el conjunt 

d’activitats i tasques en què s’utilitze, a fi que els ciutadans puguen 

accedir-hi. 

k) Oferir un servei d’assessorament lingüístic al públic i a les empreses de 

la localitat. 

l) Donar compte de totes les ajudes per al foment de l’ús del valencià 

destinades a la seua normalització procedents de la Generalitat, per tal 

de garantir que tots els ciutadans i totes les ciutadanes (especialment 

comerços i professionals) tinguen un coneixement directe d’aquestes 

mesures. Alhora, facilitarà els tràmits a tota persona interessada perquè 

puga beneficiar-se d’aquestes ajudes. 

 

De manera semblant, d’acord amb les bases de la Conselleria de Cultura que 

es publiquen actualment mitjançant la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per les quals es convoquen ajudes econòmiques per als 

ajuntaments i les mancomunitats per a la realització d’activitats de promoció de 

l’ús del català (annex 5), l’oficina tindrà com a finalitats les següents: 
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1. Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions 

municipals, especialment en allò que condueix a fer efectiu el 

compliment de la legislació en matèria lingüística i a coordinar les 

activitats i els objectius de promoció de l’ús del valencià aprovat pel 

Consell de la Generalitat Valenciana. 

2. La programació i la realització de campanyes municipals de 

sensibilització i promoció de l’ús del valencià i de normalització 

lingüística. 

3. La realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià en àmbits 

específics com esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions 

cíviques, etc. 

4. Promoure l’aprovació del reglament municipal de normalització 

lingüística i coordinar-ne l’aplicació. 

5. Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’ajuntament i facilitar 

assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics. 

6. Prestar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i de 

tots aquells textos que hagen de tenir una àmplia difusió. 

7. Organitzar cursos d’ensenyament del valencià per a funcionaris, 

empleats públics i població adulta no escolaritzada. 

8. Prestar un servei públic d’assessorament legal i administratiu en 

assumptes de drets lingüístics. 

 

 

1.5 Organització 

 

Des d’un punt de vista òptim, els serveis lingüístics municipals han de tenir 

unes condicions que considerem indispensables perquè les seues actuacions 

puguen reeixir: 

• Una adscripció orgànica adequada 

• L’assignació d’un pressupost suficient 

• La dotació de personal qualificat136 

                                                 
136 Vegeu-ne la «Taula rodona: el perfil del dinamitzador lingüístic» dins de La dinamització 
lingüística. Actes de la VII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris (1997). 
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1.5.1 L’adscripció orgànica 
 
Canviar l’estatus d’una llengua dins d’un organisme és una tasca complexa que 

afecta tots els àmbits d’actuació. Per aquest motiu, el servei lingüístic ha de 

dependre d’un òrgan de govern d’àmbit general −sensibilitzat per la llengua− 

que tinga plena capacitat d’execució en qualsevol àmbit d’actuació de l’entitat: 

interior i exterior. Aquest servei ha de tenir una estreta vinculació tant amb la 

resta d’àrees de l’ajuntament com amb la ciutadania del poble en general 

(associacions, col·legis, instituts, empreses, comerços...). 

 

L’experiència ens demostra que la millor adscripció d’un servei lingüístic és una 

regidoria pròpia anomenada de Normalització Lingüística, Promoció Lingüística 

o Política Lingüística. D’aquesta manera, el servei té un interlocutor polític 

directe i una certa autonomia, sense deixar de banda l’estreta vinculació que ha 

de tenir amb la resta de regidories de l’Ajuntament. 

 

Tanmateix, l’adscripció orgànica dels serveis lingüístics municipals del País 

Valencià és diferent en cada ajuntament. Un servei lingüístic pot trobar-se 

adscrit al Departament de Cultura, al Departament d’Ensenyament, al 

Departament de Serveis Generals, al Departament d’Alcaldia, a una regidoria 

pròpia, etc. A més, aquest servei pot canviar d’adscripció en cada legislatura o 

canvi polític. Així, d’acord amb les dades obtingudes directament dels serveis 

lingüístics a través d’un qüestionari (1998)137 i les dades d’arxiu de què 

disposem, podem trobar les adscripcions següents:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 La comparació es va fer sobre un total de 33 serveis lingüístics municipals que en aquell 
moment, segons les nostres dades, es trobaven formalment constituïts per acord plenari. 
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Servei lingüístic 
 

Adscripció el 1998 

L’Oficina Municipal de Promoció del Valencià 

de l’Ajuntament d’Alacant 

 

 Regidoria de Cultura 

El Gabinet Municipal de Normalització 

Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

L’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del 

Valencià de l’Ajuntament de l’Alcúdia 

 

 Regidoria d’Educació 

L’Oficina de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament d’Aldaia 

 

 Alcaldia 

L’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del 

Valencià de l’Ajuntament d’Algemesí 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

El Servei Alzireny de Promoció i Ús del 

Valencià (SERVAL) de l’Ajuntament d’Alzira 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina de Normalització Lingüística de 

l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell 

 

 Regidoria de Cultura 

El Servei de Normalització Lingüística de 

l’Ajuntament de Borriana 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

L’Oficina de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Carlet 

 

 Alcaldia 

L’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià de 

l’Ajuntament de Carcaixent 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del 

Valencià de l’Ajuntament de Castelló de la 

Plana 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de 

l’Ajuntament de Cocentaina 

 

 

 Regidoria de Cultura 
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L’Oficina Municipal de Promoció i Ús del 

Valencià de l’Ajuntament d’Elx 

 

 Regidoria d’Educació 

L’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià de 

l’Ajuntament de Dénia 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Gandia 

 

 Alcaldia 

L’Oficina Municipal de Promoció del Valencià 

de l’Ajuntament de Godella 

 

 Regidoria de Cultura 

El Gabinet de Normalització Lingüística de 

l’Ajuntament de Massamagrell 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

El Gabinet Municipal de Normalització 

Lingüística de l’Ajuntament de Monòver 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina Municipal de Promoció i Ús del 

Valencià de l’Ajuntament de Novelda 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià de 

l’Ajuntament d’Oliva 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià de 

l’Ajuntament d’Ontinyent 

 

 Alcaldia 

L’Oficina Municipal de l’Ús del Valencià 

(OMUV) de l’Ajuntament de Paterna 

 

 Regidoria de Cultura 

L’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del 

Valencià de l’Ajuntament de Picanya 

 

 Agència de Desenvolupament Local 

El Gabinet de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Sagunt 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

El Servei de Normalització Lingüística de 

l’Ajuntament de Silla 

 

 

 Alcaldia 
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L’Oficina de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Sueca 

 

 Regidoria de Cultura 

El Gabinet Municipal de Normalització 

Lingüística de l’Ajuntament de Tavernes de la 

Valldigna 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

L’Oficina Tècnica d’Assessorament Lingüístic 

i Traducció de l’Ajuntament de València 

 

 Alcaldia 

El Servei Municipal de Normalització 

Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real 

 

 Alcaldia 

El Gabinet de Normalització Lingüística de 

l’Ajuntament de Vinaròs 

 

 Regidoria de Cultura 

El Departament de Promoció i Ús del 

Valencià de l’Ajuntament de Xàbia 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

L’Oficina Municipal de Promoció i Ús del 

Valencià de l’Ajuntament de Xirivella 

 

 Alcaldia 

L’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del 

Valencià de l’Ajuntament de Xixona 

 

 Regidoria de Normalització Lingüística 

 

Per tant, de 33 ajuntaments consultats, 14 es trobaven adscrits a la Regidoria 

de Cultura, 8 a l’Alcaldia, 8 a una regidoria pròpia (normalització, promoció o 

política lingüística), 2 a la Regidoria d’Educació i 1 a l’Agència de 

Desenvolupament Local. 

 

Tot i ser l’opció majoritària, l’adscripció als departaments de Cultura o 

d’Ensenyament no la considerem adequada perquè normalment se sol relegar 

l’ús de la llengua als àmbits de la cultura o de l’ensenyament, sense tenir en 

compte que la llengua és vàlida per a tots els àmbits de l’administració 

possibles: intervenció, secretaria, urbanisme, gestió tributària, tresoreria... Un 

servei lingüístic ha de tenir incidència, tant com es puga, en totes les activitats 

de l’ajuntament, no només en educació i cultura. El personal d’aquestes àrees, 
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així com la resta de personal de l’ajuntament, ha de tenir un coneixement 

suficient de la llengua per tal de poder treballar en català amb total normalitat. 

 

L’adscripció al Departament de Serveis Generals o Secretaria podria ser viable 

si considerem que en aquest cas el servei lingüístic podria tenir incidència en 

tota la resta de departaments que formen l’ajuntament, però potser podrien 

caure en el parany de traduir actes o qualsevol altra documentació interna i 

deixar de banda la promoció i l’ús de la llengua en l’àmbit oficial i social. 

 

Finalment, tenim la possibilitat de les adscripcions al Departament de l’Alcaldia 

o a una regidoria pròpia. Ambdues adscripcions també podrien ser òptimes i 

positives, tot depenent de la sensibilitat lingüística del responsable polític a qui 

corresponga el servei lingüístic i de la política lingüística que hi vulga dur a 

terme. Tal vegada en uns ajuntaments aniria millor la primera opció i en altres 

la segona. 

 

Si el servei lingüístic es trobara adscrit a l’Alcaldia, aquest tindria un estatus 

organitzatiu elevat pel fet de dependre del màxim òrgan directiu, l’alcalde, i 

central, perquè la resta de departaments tenen dependència de l’Alcaldia.  

 

Tanmateix, en moltes ocasions l’alcalde no és la persona més indicada per dur 

a terme les directrius en política lingüística. En uns casos, perquè potser no és 

una persona amb una voluntat decidida per la recuperació de la llengua i, en 

altres, perquè les funcions de l’Alcaldia normalment li impedeixen dedicar el 

temps necessari a les tasques de direcció del servei lingüístic. En aquest sentit, 

és més convenient que el servei lingüístic s’adscriga a una regidoria pròpia, –el 

nom poc importa–, de normalització, política o promoció lingüística, si és 

possible, amb un responsable polític sensibilitzat i favorable envers la llengua 

que execute les directrius adequades i que, a més, siga l’encarregat que les 

propostes tècniques esdevinguen polítiques, així com de la seua aplicació. 
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1.5.2 El pressupost 
 
Els serveis lingüístics han de comptar amb una partida pressupostària suficient 

a càrrec dels pressupostos generals per tal de poder realitzar les actuacions de 

normalització lingüística prèviament planificades i consensuades. 

 

El pressupost de l’oficina dependrà de les activitats que el Govern municipal 

vulga que s’hi duguen a terme. 

 

El pressupost hauria de recollir, com a mínim, tres apartats fonamentals: 

personal, material i actuacions. Si és possible, l’apartat d’actuacions ha 

d’esmentar les activitats que es pretenen realitzar durant l’exercici corresponent 

i, d’aquesta manera, s’aprovaran els pressupostos del servei lingüístic i el pla 

d’activitats alhora. 

 

Ben sovint els serveis lingüístics no disposen d’un pressupost fix i clar. Fins i tot 

hi ha casos en què el tècnic lingüístic no sap de quin pressupost disposa o 

potser depèn de l’Àrea de Cultura o d’Educació... 

 

Si analitzem la dotació pressupostària que s’assigna al servei lingüístic i a les 

activitats adreçades a la recuperació de la llengua pròpia del municipi, podem 

comprovar objectivament si el Govern d’un ajuntament porta a terme una 

planificació i una política lingüística adreçada a promoure l’ús de la llengua. Un 

servei lingüístic sense un pressupost suficient difícilment podrà realitzar 

actuacions amb repercussió que afavorisquen la normalització lingüística. 

 

Al País Valencià, hi ha serveis lingüístics amb un pressupost considerable i 

destacat. Comparativament, les partides pressupostàries més elevades les 

tenen els serveis lingüístics dels ajuntaments de Vila-real, Elx, Sagunt, Alzira o 

Xàtiva... D’altra banda, trobem que la gran majoria de serveis lingüístics 

compten amb un pressupost ridícul que sovint és gairebé nul, és a dir, només 

compten amb el sou del personal adscrit al servei lingüístic. 
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Tanmateix, el nivell de normalització lingüística o de l’ús del català assolit per 

un municipi no es mesura pel pressupost destinat als serveis lingüístics, sinó 

per la llengua que l’ajuntament empra en les seues comunicacions amb els 

veïns (bans, edictes, notificacions, díptics informatius...), les programacions 

culturals, els premis literaris, les publicacions, els butlletins d’informació 

municipal, els rètols, les senyalitzacions...138 

 

 

1.5.2.1 Les ajudes econòmiques de la Generalitat Valenciana 

 

El Govern valencià convoca anualment ajudes econòmiques adreçades als 

ajuntaments i les mancomunitats de municipis per a la realització d’activitats de 

promoció de l’ús de la llengua, amb la finalitat de fer complir els objectius que 

marca l’Estatut d’autonomia i la Llei d’ús i ensenyament del valencià: protegir la 

recuperació del valencià i garantir-ne l’ús normal i oficial. A més, la Generalitat 

Valenciana i l’Administració local tenen l’obligació de fomentar l’ús del català i 

de propiciar-ne l’ensenyament adreçat als funcionaris i empleats públics. 

 

Aquestes subvencions, fins al 1998, eren gestionades directament per la 

Conselleria de Cultura i Educació i, tal com hem dit, van possibilitar la creació 

de nombrosos serveis lingüístics municipals i comarcals, molts dels quals es 

van consolidar creant la plaça de tècnic de promoció lingüística. 

 

En aquest període, el criteri que emprava la Conselleria governada pel PSOE-

PSPV era concedir una quantitat de 1.200.000 pessetes, aproximadament, a 

aquells ajuntaments que comptaven amb un servei lingüístic (Oficina de 

Promoció de l’Ús del Valencià), i repartir la resta de la borsa econòmica entre 

aquells ajuntaments que fomentaven l’ús del català al municipi corresponent de 

manera proporcional, d’acord amb un pla d’actuacions previstes. 

 

                                                 
138 Vegeu l’article d’Alfred Castells «Indexplà. Programa d’avaluació de les organitzacions» i el 
de M. Lluïsa Pérez «Vitalitat i ús del valencià a l’Ajuntament de Sagunt. Resultats de l’aplicació 
del programa informàtic Indexplà». 
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Tanmateix, segons sembla, l’organisme encarregat d’atorgar aquestes 

subvencions no controlava o fiscalitzava adequadament aquestes ajudes 

perquè no es produïren desviacions cap a d’altres partides o activitats 

municipals, com sovint solia passar. 

 

Actualment, amb el Partit Popular en el Govern, la Conselleria de Cultura i  

Educació ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies (FVMP), pel qual delega la gestió d’aquestes 

subvencions en la FVMP. A partir d’aquest moment, els criteris de concessió 

d’aquestes ajudes no semblen massa clars. 

 

Segons les bases de la convocatòria, la resolució de les sol·licituds és 

estudiada per una comissió tècnica presidida pel secretari general tècnic de la 

FVMP i, per a l’estudi de les sol·licituds, la comissió tindrà en compte criteris 

com ara el nombre de persones a qui va adreçada, el pressupost i l’adequació 

a les prioritats d’objectius. 

 

No obstant això, sorprenentment, l’any 2003, l’alcalde socialista de Paterna, 

Francisco Borruey, va denunciar davant la premsa que aquests paràmetres 

s’infringien en cada convocatòria, ja que «se celebra una junta de portavoces y 

las ayudas se distribuyen según el peso político de la última legislatura» (El 

País, 20 de febrer de 2003). Els òrgans de govern de la FVMP no van voler 

facilitar la quantitat que van rebre els ajuntaments del PP, però aquest diari 

publicava que la subvenció per als 72 ajuntaments socialistes era de 120.000 

euros (el 37% del pressupost per al 2002) enfront de les 78 alcaldies del PP, 

que rebien al voltant del 60% del pressupost. «El pressupuesto de Elche para 

2002 fue de 450 euros, a Gandia le correspondieron 400 y a Paterna 300». 

Aquests ajuntaments van sol·licitar ajudes d’entre els 148.000 euros als 

33.000.139   

 

                                                 
139 Aquest any, l’import màxim per a tots els ajuntaments i mancomunitats era de 462.780 
euros. 
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Quant a les subvencions de l’any 2003, la gestió de la FVMP va ser semblant, 

segons van constatar diversos regidors i tècnics municipals. La prova més 

evident era, per exemple, que la FVMP havia concedit a l’Ajuntament de Sueca 

–governat aquest any amb un pacte entre el PSOE, PIPM i ERPV– la quantitat 

de 0 euros, i a l’Ajuntament de Sagunt, amb les mateixes activitats, l’any 2002 li 

va concedir una quantitat de 13.222 euros (Alcaldia en mans del PP) i l’any 

2003 només li va concedir 3.800 euros (Alcaldia en mans del PSOE).  

 

Amb les dades que hem pogut aconseguir, ja que la FVMP continua sense 

publicar les resolucions, podem comprovar com els tres ajuntaments que més 

quantitat econòmica van rebre estaven governats pel PP: Vila-real, Alzira i 

Xàtiva, amb 14.632, 13.000 i 12.012 euros, respectivament.140  

 
   2002   2003   Govern 2003 

Alaquàs   1.763 €   2.400 €   PSOE 

Benetússer  1.763 €   2.400 €   PSOE-ENTESA 

Benicàssim  3.000 €   2.800 €   PSOE-BLOC-ENTESA 

Borriana   7.813 €   3.916 €   PP 

Catarroja  7.115 €   4.000 €   UV-UE-BLOC-PSOE 

Gandia   1.763 €   2.711 €   PSOE-BLOC 

Manc. Ribera Alta 3.000 €   1.000 €     

Manc. Vall d’Albaida 1.803 €   6.603 €   PP 

Massamagrell     4.215 €   PP 

Mislata   4.800 €   3.500 €   PP 

Montcada  7.212 €   3.000 €   PSOE-BNV 

Sagunt 13.222 € 3.800 €   PSOE-EU-BLOC 

Silla   1.800 €   1.200 €   BLOC-PP-EU-UV 

Sueca   2.000 €          0 €   PSOE-ERPV-PIPM 

Tavernes Valldigna 6.800 €   6.832 €   PP 

Vila-real 14.632 €   PP 

Vinaròs   7.212 €   3.641 €   PVI-PSOE 

Xàtiva                 12.012 €   PP 

Xirivella   1.763 €   4.389 €   PVI-PSOE 

Picassent     1.800 €   PSOE 

Alzira   2.600 €             13.000 €   PP 

                                                 
140 No es poden fer comparacions completes amb totes les poblacions i amb els diferents anys, 
ja que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies no publica la resolució de la concessió 
d’ajudes. Les conclusions més evidents a què podem arribar quant a la concessió d’ajudes són 
que la informació de les resolucions no es fa pública i que el repartiment es fa per quotes de 
partit. 
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1.5.3 Els recursos humans 

 

El servei lingüístic ha d’estar dotat, com a mínim, amb un tècnic fix en promoció 

lingüística per tal de poder dur a terme totes les funcions i les tasques 

encomanades i ha de comptar amb el professorat necessari per tal d’atendre la 

demanda dels cursos de llengua per a la formació i el reciclatge del personal de 

l’organisme i, si escau, de la població en general. 

 

D’acord amb les bases de les ajudes econòmiques de la Conselleria de Cultura 

– FVMP, «L’oficina haurà d’estar dotada de personal especialitzat. Disposarà, 

com a mínim, d’un tècnic de promoció lingüística pertanyent al grup A o B, el 

lloc de treball del qual tindrà unes característiques semblants a les que, per a la 

mateixa funció, té la Generalitat Valenciana». 

 

 

1.5.3.1 Característiques 

 

Al nostre entendre, les dues característiques bàsiques d’un tècnic lingüístic 

són: tenir un do de gents, és a dir, ha de tenir una habilitat de persuasió per 

poder convèncer la gent perquè parle i escriga en català, i estar capacitat per a 

realitzar els treballs tècnics de dinamització, assessorament, traducció, 

correcció i formació. A més, aquests tècnics han de conèixer la realitat 

sociolingüística per poder actuar-hi, han de conèixer les seues limitacions i han 

d’incidir en els usuaris potencials del servei lingüístic. 

 

Aquests tècnics se situen dins de l’administració especial, ja que se’ls exigeix 

una formació específica per tal de realitzar un treball especialitzat. Aquesta 

formació òbviament és la de Filologia Catalana, tanmateix la realitat és ben 

diferent, tal com podem comprovar fàcilment. 
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1.5.3.2 La situació laboral  

 

En una primera etapa, al final dels anys vuitanta i principi dels noranta, la 

situació laboral dels tècnics lingüístic era ben precària, amb contractes 

temporals, a temps parcial, en prestació de serveis, etc. i, per tant, la 

continuació del servei no estava assegurada. Amb el temps, a poc a poc, molts 

serveis lingüístics s’han anat fent necessaris i els ajuntaments han creat places 

en propietat. 

 

Actualment, tret d’unes poques excepcions, els serveis lingüístics municipals es 

troben dotats com a mínim amb un tècnic lingüista fix que pot rebre diversos 

noms (tècnic de promoció lingüística, tècnic de normalització lingüística, 

traductor, dinamitzador, transcriptor-corrector...). Tanmateix, hi ha alguns 

serveis lingüístics, encara que són anecdòtics, que es troben a càrrec d’un 

professor de l’EPA, d’un administratiu, del tècnic de Cultura o de l’agent local. 

 

No només hi ha diferències quant al nom de la plaça, sinó que també hi ha 

grans diferències entre la classificació –les retribucions que rep– i els horaris.  

 

 

1.5.3.3 La classificació 

 

Quant al grup, podem trobar tècnics classificats en el grup A i tècnics del grup 

B, tot i que el que predomina són places classificades com a grup B. Tot respon 

a una qüestió de voluntat política o, senzillament, conjuntural o econòmica. Hi 

ha, per exemple, tècnics lingüístics del grup A en els ajuntaments de Catarroja, 

Finestrat, Massamagrell, Montserrat, Ontinyent, València... 

 

En les oposicions de tècnics de promoció lingüística de grup A, lògicament, la 

titulació que se sol exigir és la de Filologia Catalana o els diferents eufemismes 

que s’utilitzen per tal de no dir el nom de «català», encara que també hi ha 

excepcions molt cridaneres. 
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A tall d’anècdota, encara que hauria de servir de pauta i exemple, l’Ajuntament 

de Finestrat, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 2 de 

desembre de 2004, va publicar les bases específiques per a la provisió en 

propietat de la plaça de «llicenciat en Filologia Catalana» vacant en la plantilla 

de l’ajuntament. 

 

En les oposicions de tècnics de promoció lingüística de grup B, legalment, no 

es pot demanar una llicenciatura i, per tant, els ajuntaments demanen com a 

titulació tenir qualsevol «diplomatura o tres anys de carrera», més el nivell 

«superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià». Aquest 

requisit permet que un estudiant d’Història, Dret, Química, Periodisme, 

Matemàtiques... que posseïsca el superior de la Junta Qualificadora puga ser 

tècnic de promoció lingüística, la qual cosa no sol passar en els procediments 

selectius de la resta de tècnics de l’administració especial (assessors jurídics, 

informàtics...). 

 

De tota manera, també ens podem trobar amb processos selectius 

esperpèntics de tècnics lingüístics: oposicions en què, senzillament, no figura 

cap requisit lingüístic per participar-hi o, el que ens sembla més greu, casos en 

què les mateixes bases de les oposicions a tècnics mitjans de promoció 

lingüística (grup B) exclouen implícitament els llicenciats en Filologia Catalana.  

 

Per exemple, l’Ajuntament de València, en les bases que havien de regir la 

convocatòria per a proveir en propietat una plaça de traductor de valencià, grup 

A (BOPV núm. 74, 28-3-2001), demanava com a requisit dels aspirants «estar 

en possessió del títol de llicenciat en filologia, filosofia i lletres o equivalent», i 

no figurava explícitament la llicenciatura en Filologia Catalana o el superior de 

la Junta Qualificadora o equivalent, com haguera estat lògic, per tal de garantir 

que la persona en qüestió tinguera coneixements lingüístics a nivell superior. 

 

Val a dir que a partir de l’any 1995 i d’acord amb l’Ordre 22 de desembre de 

1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, també coneguda com a 

ordre de derogació de títols, per la qual se suprimeixen alguns apartats de 

l’article 4 de l’Ordre de 16 d’agost de 1994, sobre l’homologació i la revalidació 
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dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià, la 

llicenciatura de Filologia Catalana –o Valenciana, tant és– no s’homologa al 

superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.  

 

Per tant, un llicenciat en Filologia Catalana, a partir de l’any 1995, si no té 

convalidat el títol del nivell superior de la Junta Qualificadora de Coneixements 

de Valencià, no pot presentar-se a algunes oposicions de tècnics mitjans de 

promoció lingüística de l’Administració. 

 

Vegem-ne, com a exemple, els requisits que s’exigeixen per a una plaça de 

tècnic de promoció lingüística en les bases següents: 

 
1. Per prendre part en el procediment selectiu que es convoca, els aspirants 

hauran de reunir els requisits següents:  

[...] 

c) Estar en possessió del títol de Diplomat Universitari, Enginyer Tècnic, Arquitecte 

Tècnic, Promoció Professional de tercer grau o equivalent. Per aquesta 

equivalència ha d’entendre’s haver superat tres cursos de qualsevol carrera 

universitària, o en condicions d’obtenir-los en el termini en què finalitze la 

presentació d’instàncies. De tota manera, l’equivalència ha de ser demostrada per 

l’aspirant mitjançant certificació expedida per l’administració competent. 

[...] 

e) Estar en possessió del certificat de coneixement “superior” de valencià expedit 

per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, o equivalent de 

conformitat amb allò que estableix l’Ordre de 16 de agost de 1994 de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència141. 

 

1.5.3.4 L’horari 

 

Quant a l’horari, la majoria són contractats a temps complet, com qualsevol 

altre treballador funcionari, encara que hi ha un nombre reduït que es troben 

contractats a temps parcial, com ara a Benetússer, Meliana... els quals, amb 

prou feines, fan el que poden i una mica més.  
                                                 
141 Aquesta ordre, aprovada pel PSPV-PSOE, va ser modificada pel Partit Popular quan va 
arribar el Govern de la Generalitat Valenciana l’any 1995. Per tant, en aquestes bases o en 
qualsevol altres, l’Ordre que s’aplica és la del 22 de desembre de 1995, per la qual es deroga 
l’apartat 4.1 «Títol de llicenciat en Filologia Catalana i equivalents» com a titulació equivalent 
del Superior de la JQCV.  
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1.6 Actuacions bàsiques  

 
La primera tasca que hauria de fer un servei lingüístic és elaborar un programa 

o pla d’actuacions anual adequat a les necessitats lingüístiques de l’ajuntament 

i del municipi, incloent-hi dades sobre la situació lingüística de la qual es parteix 

en cada àmbit d’actuació o sector, la situació lingüística a la qual es vol arribar, 

les fases i el període de temps necessaris per assolir cada objectiu i les 

possibles responsabilitats. Aquest pla de normalització lingüística, abans de 

res, s’hauria de consensuar, aprovar i assumir políticament per l’òrgan de 

govern corresponent i, a continuació, s’hauria d’executar, fer-ne un seguiment i 

una avaluació periòdica.  

 

Tal com podem comprovar, les activitats o actuacions que realitze un servei 

lingüístic sempre depenen de la política lingüística dels òrgans de govern. És 

per això que els processos de normalització lingüística en un mateix municipi 

avancen, es paralitzen o reculen, tot depenent de l’equip de govern de 

l’ajuntament.  

 

La majoria de les vegades depèn de la línia que segueix, en matèria lingüística, 

el partit o els partits polítics que formen part del Govern municipal, però en 

altres ocasions depèn de les ganes de treballar per la normalització lingüística, 

del grau de sensibilitat lingüística o de la voluntat individual del responsable 

polític del servei lingüístic. 

 

En general, tots els serveis lingüístics coincideixen en la realització de tres tipus 

d’actuacions complementàries: assessorament, formació i dinamització. 

 
 
1.6.1 Assessorament: lingüístic, terminològic, toponímic i sobre drets 
lingüístics 
 
Un servei lingüístic ha de promoure l’ús correcte del català, tant en la 

documentació generada per l’ajuntament com en la resta de documentació de 
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l’àmbit municipal que prové d’activitats privades, sempre que tinga una gran 

difusió i repercussió entre la població en general, com ara programes de festes 

o activitats de les associacions o fulls de publicitat de comerços o empreses. 

En aquest sentit, la funció principal del servei lingüístic és garantir uns models 

lingüístics i un nivell de llengua adequats en la documentació de l’ajuntament. 

 

A grans trets, els serveis lingüístics s’han creat, sobretot, per la necessitat dels 

ajuntaments de redactar la documentació en català. Amb ben poques 

excepcions, fins a l’any 1982, l’única llengua de l’Administració local era el 

castellà, però a partir d’aquest moment una bona part de la ciutadania, 

representada o no pels grups polítics, comencen a demanar la documentació 

administrativa dels ajuntaments en la llengua pròpia del poble.142 

 

En uns casos, l’equip de govern, per iniciativa pròpia, demanava als funcionaris 

i empleats municipals que redactaren tots o alguns documents administratius 

en català o en les dues llengües oficials.143 I en altres, eren els polítics de 

l’oposició els que exigien el seu dret bàsic de rebre la documentació en català, 

sobretot les actes del Ple o de les diverses comissions.144 

 

La mancança de funcionaris escolaritzats en català i l’obligació de 

l’administració de comunicar-se amb els ciutadans en aquesta llengua han 

estat les causes principals de la creació dels serveis lingüístics, molts dels 

quals s’han consolidat per fer-se imprescindibles.145 

                                                 
142 Si recordem, fins a l’aprovació de l’Estatut d’autonomia (1982), el «valencià» no era llengua 
oficial, no hi havia l’obligació actual de recuperar-la i protegir-la per part de totes les 
administracions del País Valencià. 
 
143 La voluntat d’emprar més, menys o gens el valencià en l’administració sempre ha depès de 
la conjuntura política de l’equip de govern. Tanmateix, l’ús de llengua no sols depèn de l’equip 
de govern (que és el que més pot fer per l’ús oficial de la llengua) sinó de la política, en matèria 
lingüística, dels grups polítics de l’oposició exigint el compliment de la legislació. 
 
144 Un cas molt evident, encara que no l’únic, és la creació d’una plaça de «traductor de actas 
al valenciano» creada a l’Ajuntament de Sagunt a la primeria dels anys 90, a petició reiterada 
del partit de l’oposició, Unitat del Poble Valencià, per tal d’obtenir les actes del Ple en català. 
 
145 La situació ideal és que els serveis lingüístics no foren necessaris, perquè això significaria 
que la llengua ha aconseguit la plena normalitat en l’administració, un estatus òptim i 
satisfactori. Però la realitat és ben diferent. Mentre que els valencians continuen sent 
analfabets en català i mentre que no es demane el requisit lingüístic per accedir a la funció 
pública, els serveis lingüístics seran necessaris. 



 213

 

Quan un servei lingüístic es crea, les primeres actuacions són la traducció de la 

documentació administrativa i, alhora, la formació lingüística del personal per 

tal que siguen autònoms en les seues tasques diàries. Lamentablement, en una 

gran majoria d’ocasions, la funció de traduir, que hauria de ser transitòria, 

esdevé la tasca principal i bàsica del tècnic del servei lingüístic, el qual en 

moltes ocasions és conegut pels companys com a «el traductor» o «la 

traductora» de l’ajuntament, en lloc de «l’assessor lingüístic» o «l’assessora 

lingüística». 

 

Podem afirmar que les activitats bàsiques o úniques (en alguns casos) dels 

assessors lingüístics són la correcció i la traducció. Però si el que es pretén és 

aconseguir una certa normalitat lingüística, un cert estatus de la llengua 

minoritzada, els assessors no haurien de dedicar-se a traduir, sinó fer les 

tasques d’assessorament i correcció lingüístiques, tot prioritzant els textos que 

hagen de tenir més difusió. La documentació administrativa s’hauria de 

redactar directament en català i no en castellà. 

 

Ben sovint trobem com una gran part del temps dels tècnics de promoció 

lingüística es dedica a traduir les actes del Ple o de la Junta de Govern 

Local,146 en detriment d’altres actuacions més favorables a la promoció de l’ús 

oficial del català. 

 

Aquests tècnics s’haurien d’encarregar d’altres activitats que considerem més 

adients per al bon funcionament del servei lingüístic, com poden ser: 

 

 Corregir i elaborar models i dissenys de documents administratius en 

col·laboració amb el Departament d’Informàtica. 

 Corregir documentació administrativa. 

 Resoldre consultes gramaticals. 

 Resoldre consultes terminològiques. 
                                                                                                                                               
 
146 Amb l’aprovació de la Llei de mesures per a la modernització del Govern local de desembre 
de 2003, la Comissió de Govern va canviar la denominació per la Junta de Govern Local. 
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 Explicar dubtes sobre el codi lingüístic i les convencions gràfiques 

(abreviatures, criteris generals d’escriptura i ús, expressió de quantitats, 

etc.). 

 Consultar bibliografia general i especialitzada. 

 Informar sobre els traductors automàtics que hi ha a l’abast: Salt, 

Internostrum, Comprendium... 

 Informar sobre els programes informàtics en català i els verificadors 

ortogràfics. 

 Informar sobre els diccionaris en línia: Gran diccionari de la llengua 

catalana, Diccionari català-valencià-balear, Hiperdiccionari, Diccionari de 

l’IEC, vocabularis específics... 

 Assessorar sobre onomàstica i toponímia. 

 Assessorar sobre els criteris de traducció. 

 Assessorar sobre els criteris de retolació, etc. 

 Assessorar sobre els drets lingüístics. 

 Assessorar sobre els perfils lingüístics en la relació de llocs de treball i 

en general sobre la legislació en matèria lingüística. 

 

Si els serveis lingüístics funcionaren d’aquesta manera, cosa que no passa en 

l’actualitat, tret d’estranyes ocasions, també podrien assumir les funcions 

d’assessorament i correcció de textos que hagueren de tenir una àmplia difusió 

al municipi de ciutadans que ho sol·liciten i fer activitats de dinamització 

lingüística per tal de fomentar, d’aquesta manera, l’ús de la llengua entre les 

activitats professionals, econòmiques, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, 

recreatives, artístiques i associatives. 

 

No obstant això, la realitat sovint és ben diferent. Molts serveis lingüístics 

municipals s’han fet necessaris dins de l’administració amb la traducció de 

documents administratius sense massa repercussió. I, com sembla lògic, la 

traducció no fomenta l’ús ni normalitza la situació de la llengua en l’àmbit de les 

competències de l’entitat. Aquesta política la podem anomenar, clar i català, de 

maquillatge lingüístic. 
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1.6.2 Formació  
 

Perquè l’Administració pública valenciana puga satisfer, mínimament, els drets 

lingüístics dels ciutadans, i així oferir un servei de qualitat lingüística, ha de 

garantir que tot el seu personal conega i utilitze, oralment i per escrit, les dues 

llengües oficials que estableix l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, «el valencià i 

el castellà», ja que el dret de triar no és de l’entitat, dels treballadors, sinó dels 

ciutadans i veïns. D’acord amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha 

d’escollir la llengua per a expressar-s’hi i l’administració qui ha de garantir les 

condicions perquè així siga. 

 

Tal com hem vist, una de les primeres actuacions d’un servei lingüístic quan es 

crea i es dota de personal és la formació lingüística dels funcionaris i empleats 

de l’ajuntament amb la finalitat que puguen treballar en català. 

 

Tanmateix, si la corporació local no perfila lingüísticament els diversos llocs de 

treball i exigeix el requisit lingüístic adient en els diversos processos selectius, 

aquesta funció de formació del servei lingüístic es pot convertir en indefinida, 

en contra de l’eficàcia i l’economia de l’administració.  

 

Si el personal que entra a formar part de la funció pública municipal no és 

competent en català, si no té un nivell adequat a les seues funcions, el tècnic 

de promoció lingüística haurà de continuar dedicant part del seu temps a traduir 

o corregir els documents d’aquests nous treballadors i a formar-los en català, 

temps que no podrà dedicar a l’assessorament i a les altres tasques que tenen 

més repercussió en l’estatus de la llengua. 

 

D’altra banda, si l’equip de Govern no adopta una política clara i explícita 

d’exigència de l’ús del català oral i escrit envers el personal de l’ajuntament, la 

formació lingüística s’oblida i l’ús de la llengua en l’àmbit municipal no es 

normalitza. 
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En ambdós casos podem considerar que hi hauria una nul·la política lingüística 

o, en realitat, una mena de contraplanificació lingüística,147 ja que el temps i els 

diners gastats es podrien aprofitar per donar un pas més en la normalització 

lingüística i no en el seu estancament. 

 

L’organisme municipal ha de formar el seu personal, ha d’exigir el coneixement, 

oral i escrit, del català per accedir a un lloc de treball i, finalment, ha d’exigir-ne 

l’ús en l’administració. Tanmateix, la segona i tercera actuació són d’allò més 

conflictives i difícils de dur a terme en el procés de normalització lingüística per 

l’escàs compromís polític per la llengua dels partits en el poder. 

 

Cal insistir en el fet que una mesura fonamental per tal d’accelerar el procés de 

normalització lingüística és l’exigència del català per accedir a llocs de treball, 

ja que aquest requisit garanteix que els treballadors d’un organisme o d’una 

administració tinguen la competència lingüística necessària per tal de 

desenvolupar-hi el treball en la llengua pròpia.148  

 

Pel que fa a la formació lingüística, cal entendre: 

 

 La formació i el reciclatge continuat en català dels treballadors de 

l’ajuntament. 

 L’estudi del perfil lingüístic necessari per a cada lloc de treball (relació de 

llocs de treball). 

 L’exigència i avaluació del perfil lingüístic assignat a les places que 

s’oferten. 

 

En massa ocasions constatem que els serveis lingüístics també s’encarreguen 

de coordinar cursos d’ensenyament del català per a la població en general i, 

fins i tot, són els mateixos tècnics els que imparteixen aquests cursos. 

Tanmateix, aquesta tasca hauria de correspondre, més aviat, a les persones 
                                                 
147 L’absència de política lingüística, en contra de l’obligació que determina el marc legal, 
sobretot en un procés de substitució lingüística com el que s’està produint, també es pot 
considerar una política lingüística determinada, ja que afavoreix la llengua dominant. 
 
148 Vegeu l’apartat sobre el requisit lingüístic en l’Administració local. 
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encarregades de l’Escola Permanent d’Adults (EPA), on hi ha personal 

contractat d’una o diverses administracions.149 

 

Quant a la formació i el reciclatge continuat en català dels treballadors de 

l’ajuntament, pot ser directament impartit pel tècnic del servei lingüístic, pel 

professorat de l’EPA o per professorat de català contractat a temps parcial. Tot 

dependrà del programa d’actuacions i del pressupost que aprove l’equip de 

govern per al servei lingüístic. 

 

Normalment, la formació i el reciclatge del personal de l’ajuntament es fa a 

través de cursos de llengua general dividits en els quatre nivells corresponents 

als programes de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià: oral, 

elemental, mitjà i superior.  

 

No obstant això, quan la majoria dels treballadors ja té una formació adequada i 

l’ajuntament no exigeix el requisit lingüístic en les oposicions, el tècnic del 

servei lingüístic haurà de preparar-se o coordinar cursos d’atenció 

personalitzada per als nous funcionaris o empleats municipals. Aquests cursos 

també es poden fer extensibles a un personal concret que ho puga necessitar. 

 

El reciclatge lingüístic també es pot dur a terme en gran part a través de la 

correcció dels textos i l’assessorament lingüístic per part del tècnic del servei 

lingüístic, és a dir, explicant a cada treballador in situ els errors més usuals que 

comet en la documentació administrativa, per tal que en siguen conscients, 

vagen esmenant aquests errors freqüents i empren la llengua amb una certa 

correcció i autonomia. 

 

A partir de l’any 2005, en alguns municipis, com ara Benicàssim, Montcada, 

Sagunt, Silla, Puçol..., també podem trobar centres d’autoaprenentatge o 

espais per aprendre valencià a les biblioteques, que van adreçats tant per al 

                                                 
149 El personal contractat de l’EPA s’adscriu a una o diverses administracions segons el nombre 
de municipis que en depenen. Hi ha EPA en què tot el personal depèn de la Generalitat 
Valenciana (Sagunt, Torrent) i altres en què hi ha personal contractat de l’ajuntament, de la 
Generalitat Valenciana i de la diputació corresponent. 
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personal de l’ajuntament com per a la població en general. Aquests espais 

posen a l’abast dels usuaris material autodidàctic (fitxes autocorrectives, llibres 

de consulta i de lectura, material audiovisual, programes informàtics 

d’autoaprenentatge...) i una persona que els orienta i explica qualsevol dubte 

sobre el funcionament d’aquest espai per a aprendre català. 

 

 

1.6.3 Dinamització  
 

La dinamització lingüística, dins el marc de la planificació lingüística, és una de 

les actuacions estratègiques sobre l’estatus de la llengua que pot desenvolupar 

un tècnic lingüístic dins el seu àmbit de treball per tal de posar en marxa, 

gestionar i avaluar el canvi lingüístic en un àmbit o col·lectiu determinat. L’ideal 

és que aquestes accions corresponguen a l’aplicació d’un pla d’actuacions 

assumit pels polítics i faça participar-hi els col·lectius implicats en el procés de 

canvi lingüístic. 

 

Tal com assenyalen diferents projectes i documentació sobre les oficines de 

promoció del valencià, la dinamització lingüística té com a objectiu bàsic la 

promoció de l’ús del valencià en tots els àmbits del municipi, és a dir, realitzar 

totes les diligències necessàries perquè la presència del català a l’ajuntament i 

al carrer siga tant o més visible que la del castellà, d’acord amb el predomini 

lingüístic valencià del municipi (art. 35 de la LUEV). 

 

Aquesta promoció i sensibilització lingüística es pot concretar en diferents 

actuacions: 

 

• Campanyes d’informació sobre el servei lingüístic. 

• Campanyes per tal d’informar sobre les proves de la JQCV. 

• Campanyes per tal d’informar sobre les ajudes econòmiques de la 

Conselleria de Cultura i Educació destinades a comerços, empreses i 

indústries; associacions; falles... que fomenten activitats de promoció 

l’ús del català. 
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• Campanyes generals i específiques de promoció i sensibilització 

lingüística: «Escriu en valencià», «Posa-li el nom en valencià», 

«Declara’t en valencià», «Compra al teu poble... en valencià», «Ací 

atenem en valencià». 

• Campanyes i assessorament sobre els drets lingüístics. 

• Campanyes perquè els pares matriculen els infants a l’escola en 

valencià, en col·laboració amb la Regidoria d’Educació. 

• Altres. 

 

La dinamització, per tant, comprèn aquelles activitats que tenen com a finalitat 

incidir en l’ús, potenciar l’estatus i el prestigi de la llengua catalana en tot el 

municipi. 

 

En primer lloc, cal detectar les necessitats lingüístiques, conèixer els recursos 

de què es disposa i les pròpies limitacions. I, en segon lloc, s’han d’establir les 

prioritats i les actuacions corresponents d’acord amb els objectius concrets d’un 

pla de dinamització o de normalització lingüística, és a dir, saber què es vol fer i 

on es vol arribar. En tant que siga possible, cal conèixer dades sobre la situació 

sociolingüística de partida, quins són els objectius màxims on es vol arribar i el 

termini en què es preveu que s’hi realitzarà el procés de canvi lingüístic previst. 
 

Aquesta promoció i sensibilització lingüística es pot concretar en diferents 

actuacions que, tal com veurem més endavant, els serveis lingüístics 

municipals han sabut dur a terme individualment o com a col·lectiu.  

 

Les diferents actuacions van adreçades a la població en general i a àmbits o 

sectors concrets, com poden ser les associacions, els comerços, les empreses, 

la joventut, l’escola, l’esport... 

 

Fins fa uns anys, la majoria de tècnics lingüístics de l’Administració local, amb 

prou feines, es dedicaven, fonamentalment, a traduir actes i altres documents 

administratius, a impartir classes als treballadors de l’ajuntament i a donar 

suport o programar activitats pròpies d’altres departaments com ara Cultura o 

Educació. 
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Tal com va expressar Anna Llinares,150 «Quan un ajuntament es planteja de 

convocar un plaça de tècnic de promoció lingüística rarament té clara la política 

lingüística que vol dur endavant, si és que s’ho ha plantejat; generalment, es 

pensa en un traductor d’actes i d’algun altre tipus de document que també pot 

servir per a impartir classes de valencià al personal treballador (que després no 

l’utilitza perquè no li l’exigeixen) i, fins i tot, per a organitzar algunes activitats 

del departament de Cultura o d’Educació». Però això, vulguem o no, no entra 

dins de l’apartat d’activitats de dinamització lingüística. 

 

Segons sembla, durant els darrers anys, alguns responsables polítics de 

l’Administració local més sensibles per la promoció lingüística han començat a 

adonar-se que l’única feina del servei lingüístic no és la traducció i la correcció 

dels documents administratius, ni la formació lingüística, i que les accions de 

dinamització lingüística són necessàries si realment es pretén avançar en el 

procés de normalització lingüística. El fet és que, d’uns anys ençà, cada 

vegada són més nombroses i visibles les accions de dinamització i les 

campanyes de sensibilització lingüística, fins i tot de manera coordinada, que 

es posen en marxa des dels serveis lingüístics municipals. 

 

                                                 
150 Anna Llinares, «Valencià obligatori i eliminatori en l’administració local», Butlletí de la 
CDLPV, 1, estiu 1998, pp. 4-5. 
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1.7 Coordinació 
 
 
Les actuacions i tasques que puguen dur a terme aquests serveis lingüístics 

poden resultar absolutament insuficients i incompletes sense una coordinació 

general que permeta una acció rendible, eficaç. La coordinació i l’impuls dels 

serveis lingüístics és una qüestió indispensable per a garantir la necessària 

unitat i rendibilitat. Els recursos de què disposa un servei lingüístic són ben 

limitats i, doncs, s’han d’aprofitat al màxim. 

 

La gran majoria de serveis lingüístics municipals només compten amb un tècnic 

de promoció lingüística, tret d’algunes excepcions (Alacant, Elx, Sagunt, Alcoi, 

València, Vila-real, Alzira...). L’estructura de la majoria dels serveis consta d’un 

sol tècnic lingüístic i, a tot estirar, amb un auxiliar o un becari temporal. 

 

Com ja hem dit abans, el pressupost sovint és escàs per a la gran quantitat 

d’objectius sobre normalització lingüística que encara cal aconseguir als 

municipis. 

 

Un altre factor que influeix en la necessitat de coordinar-se és la manca 

d’intercanvi d’experiències amb la resta de serveis lingüístics, la sensació de 

soledat dels tècnics, d’anar a contracorrent de la resta de companys funcionaris 

de l’ajuntament. La majoria de funcionaris del País Valencià encara estan 

acostumats a redactar el llenguatge administratiu en castellà, sovint arcaic, i a 

tenir tots els models de documents en aquesta llengua.151 En canvi, els tècnics 

han d’intervenir en aquesta inèrcia i facilitar, d’una banda, el canvi lingüístic, és 

a dir, que els funcionaris escriguen en català, i de l’altra, que tinguen en 

compte, a l’hora de redactar, les normes conduents a la modernització del 

llenguatge administratiu.  

 

                                                 
151 Recordem que l’ús del català en la documentació administrativa havia estat prohibit durant 
més de dos segles i mig. 
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En moltes ocasions, l’actitud del funcionariat és el primer entrebanc per tal 

d’aconseguir un ús normal i oficial de la llengua del poble. Aquest obstacle, 

sense una política lingüística ferma i decidida, no es pot salvar. La decisió del 

canvi lingüístic depèn de la voluntat política del Govern municipal. Les eines i 

els instruments per al canvi depenen del servei lingüístic. 

 

Un altre factor important que cal tenir en compte és l’aïllament dels serveis 

lingüístics entre si, ja que cada servei pertany a un ajuntament amb autonomia 

pròpia. Sense la coordinació i l’intercanvi d’experiències, aquests serveis 

tendeixen, com hem vist, cap a la traducció i la correcció, és a dir, cap a 

actuacions que no intervenen en l’estatus i el prestigi de la llengua, la qual cosa 

va en detriment dels processos de normalització lingüística en l’àmbit 

municipal. 

 

El 25 d’abril de 1998, atesa la necessitat de coordinació i d’intercanvi 

d’experiències i la manca de voluntat política per part de l’Administració 

autonòmica, el Gabinet de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sagunt va 

organitzar el que van anomenar les Primeres Jornades Municipals de Promoció 

Lingüística, a les quals van assistir representants de política lingüística de 

Galícia, Euskadi, les Illes Balears i Catalunya, així com els tècnics dels diferents 

serveis lingüístics municipals del País Valencià –l’absència més destacada va 

ser la dels representants polítics i tècnics de la Generalitat Valenciana.  

 

En aquesta mena de trobada, els responsables de política lingüística de l’Estat 

espanyol van participar-hi en la taula rodona «Normalització lingüística i àmbit 

local» i els tècnics d’alguns serveis lingüístics van presentar les seues 

experiències.  

 

A partir de l’any 1999 la majoria dels tècnics lingüístics de l’Administració local, 

uns abans i altres després, van decidir reunir-se per tal de coordinar esforços, 

rendibilitzar tasques i poder dedicar-se a tasques de dinamització i campanyes 

de sensibilització lingüística.  
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L’any 2001, la Universitat Jaume I, a través del Servei de Llengües i 

Terminologia, va organitzar les II Jornades sobre Normalització Lingüística: 

Nous Reptes en la Tasca dels Tècnics Lingüístics, en què van assistir un 

nombrós grup de tècnics de l’Administració local. Les conclusions d’aquesta 

jornada van ser les següents: 

 
Els tècnics lingüístics reunits en aquestes Jornades, veuen la necessitat d’establir 

una col·laboració permanent entre tots els serveis lingüístics, de manera que es 

cree una xarxa de relació que facilite el treball diari de tots els tècnics i unifique els 

esforços. 

 

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística hauria 

de definir i coordinar una xarxa de serveis lingüístics (de municipis, 

mancomunitats, diputacions, sindicats, universitats, conselleries, etc.) per 

dinamitzar l’extensió de l’ús del valencià. No obstant això, si des de la Direcció 

General no s’impulsa aquesta xarxa, els mateixos tècnics poden facilitar la creació 

dels vincles de col·laboració que faciliten aquest objectiu. 

 

Les universitats valencianes, amb els seus compromisos estatutaris de servei a la 

societat, ofereixen els recursos al seu abast per facilitar: 

• L’intercanvi i la difusió d’informació. 

• La formació i cohesió dels professionals de la normalització. 

• El suport per a la formació específica, especialment en el camp de 

l’autoaprenentatge de llengües i la formació especialitzada. 

• L’assessorament lingüístic i terminològic. 

• La difusió de materials terminològics. 

Castelló de la Plana, 27 d’abril de 2001 

 
 
1.7.1 Les reunions dels tècnics lingüístics municipals 
 
L’any 1999, en l’àmbit municipal i per iniciativa pròpia, alguns serveis lingüístics 

del País Valencià van començar a mantenir contactes periòdics i a intercanviar 

experiències. En alguns casos, fins i tot van dur a terme accions coordinades. 

És el cas, per exemple, dels serveis lingüístics dels ajuntaments de Castelló, 

Benicarló, Borriana, Sagunt, Vila-real i Vinaròs, d’una banda, o també 
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d’Alaquàs, Carcaixent, Carlet, Mislata, Tavernes de la Valldigna, Silla i Sueca, 

d’una altra.  

 

Actualment, aquests petites xarxes s’han convertit un una gran xarxa de serveis 

lingüístics a la qual pertanyen més de 60 administracions locals:152  

 

Ajuntament d’Alaquàs 

Ajuntament d’Albal 

Ajuntament d’Alboraia  

Ajuntament d’Alcoi 

Ajuntament de l’Alcúdia 

Ajuntament d’Aldaia 

Ajuntament d’Algemesí 

Ajuntament d’Alginet 

Ajuntament d’Almassora 

Ajuntament d’Alzira 

Ajuntament de Benicarló 

Ajuntament de Benetússer 

Ajuntament de Benicàssim 

Ajuntament de Benifaió  

Ajuntament de Betxí 

Ajuntament de Borriana,  

Ajuntament de Burjassot 

Ajuntament del Campello 

Ajuntament de Carcaixent 

Ajuntament de Carlet 

Ajuntament de Catarroja 

Ajuntament de Cocentaina 

Ajuntament de Cullera 

Ajuntament de Dénia 

Ajuntament de Moncofa 

Ajuntament de Monòver  

Ajuntament de Montserrat 

Ajuntament de Montcada  

Ajuntament de Muro 

Ajuntament de Museros 

Ajuntament de Mutxamel 

Ajuntament de Novelda 

Ajuntament d’Oliva 

Ajuntament d’Onda 

Ajuntament de Paterna  

Ajuntament de Pego 

Ajuntament de Petrer  

Ajuntament de Picanya 

Ajuntament de Picassent 

Ajuntament de Puçol 

Ajuntament de Quart de Poblet 

Ajuntament de Sagunt 

Ajuntament de Santa Pola 

Ajuntament de Silla 

Ajuntament de Sueca  

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 

Ajuntament de Teulada 

Ajuntament de Torrent  

                                                 
152 Informació extreta de les actes de les reunions del 2004 a Almassora, Dénia, Picassent i 
Alzira i Diputació de València (2005), tenint en compte els ajuntaments o les mancomunitats 
dels tècnics lingüístics que van assistir-hi i dels que van excusar l’absència.  
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Ajuntament d’Elx 

Ajuntament de Gandia 

Ajuntament de Godella 

Ajuntament de Manises 

Ajuntament de Massamagrell 

Ajuntament de Meliana 

Ajuntament de Mislata 

Ajuntament de Vila-real 

Ajuntament de Vinaròs  

Ajuntament de Xàbia 

Ajuntament de Xirivella 

Ajuntament de Xixona 

Diputació de València  

Mancomunitat de la Ribera Alta 

 

No obstant això, alguns tècnics, sovint diuen que els contactes que mantenen 

són com «una reunió d’amics» que planifiquen actuacions que fomenten l’ús de 

la llengua, ja que aquest gran grup no està creat formalment ni a través d’un 

conveni interadministratiu ni a través d’un consorci. 

 

En un primer moment hi havia tres grups de reunions de tècnics lingüístics, 

atenent a la zona geogràfica on s’ubiquen el serveis lingüístics: 

 

– Reunions de Tècnics Lingüístics de les Comarques del Nord. 

– Reunions de tècnics lingüístics o Xarxa de Serveis de Normalització 

Lingüística (Àrea Metropolitana de València i comarques del voltant). 

– Reunions de la Coordinadora de Tècnics Lingüístics de les Comarques 

Valencianes Meridionals. 

 

Les reunions dels tècnics lingüístics de les comarques del nord, fins a l’any 

2002, estaven formades per: 

1. Cèsar Mateu  (Aj. d’Almassora) 

2. Toni Vizcarro  (Aj. de Benicàssim) 

3. Mercè Amer  (Aj. de Betxí) 

4. Josep Molés  (Aj. de Borriana) 

5. Dolors Albero  (Aj. de Moncofa) 

6. Carme Martí i Elena Chiva  (Aj. de Vila-real) 

7. Anna Calvo  (Aj. de Benicarló) 

8. Jaume Garcia  (Aj. de Castelló) 

9. M. Josep Arayo  (Aj. de Vinaròs) 
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Les reunions dels tècnics lingüístics de les comarques centrals (Àrea 

Metropolitana de València i comarques del voltant),153 l’any 2002, es trobaven 

formades per:154 

 

1. Benet Burriel  (Aj. d’Alaquàs) 

2. Ximo Martínez  (Aj. de l’Alcúdia) 

3. Àlvar Vidal  (Aj. d’Alzira) 

4. Lluís Tàrrega  (Aj. de Benetússer) 

5. Rubén Cervera   (Aj. de Carcaixent) 

6. Ricard Espí   (Aj. de Carlet) 

7. Nathalie Torres  (Aj. de Catarroja) 

8. Immaculada Canet  (Aj. de Gandia) 

9. Adolf Gisbert  (Aj. de Godella) 

10. Conxa Botet  (Aj. de Manises) 

11. Maria Izquierdo  (Aj. de Massamagrell) 

12. Dolors Munar  (Aj. de Meliana) 

13. Agnés Talaya   (Aj. de Mislata) 

14. Bàrbara Sales  (Aj. de Montcada) 

15. Empar Jiménez  (Aj. de Museros) 

16. Miquel Lleches  (Aj. d’Oliva) 

17. Empar Martínez  (Aj. de Picanya) 

18. Maria Carabal  (Aj. de Puçol) 

19. Marina Mateu  (Aj. de Quart de Poblet) 

20. Empar Minguet  (Aj. de Sagunt) 

21. Coloma Gradolí  (Aj. de Silla) 

22. Elena Pedralva  (Aj. de Sueca) 

23. Àngel Alexandre  (Aj. de Tavernes de la Valldigna) 

24. Anna Gascó  (Aj. de Torrent) 

                                                 
153 La primera acta localitzada que recull els assumptes que es tracten en les reunions 
d’oficines de promoció lingüística data del 19 de juliol de 1999. Aquesta reunió es va convocar 
a l’Ajuntament de Silla i hi van assistir els tècnics següents: Benet Burriel (Alaquàs), Rubén 
Cervera (Carcaixent), Ricard Espí (Carlet), Agnés Talaya (Mislata), Elena Pedralva (Sueca), 
Àngel Alexandre (Tavernes de la Valldigna) i Anna Llinares (Silla). 
 
154 A partir de l’any 2003 s’hi incorpora Josep Andrés (Dénia), encara que també assisteix a les 
reunions dels companys del sud. 
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25. Irene Rocafull  (Aj. de Xirivella) 

26. Immaculada Cerdà  (Diputació de València) 

 

Les reunions de la Coordinadora de Tècnics Lingüístics de les Comarques 

Valencianes Meridionals,155 l’any 2003, es trobaven formades per: 

 

1. Emília Martínez  (Aj. de Monòver) 

2. Cinto Llorca  (Aj. de Benidorm) 

3. Josep Andrés  (Aj. de Dénia) 

4. Assutzena Sangüesa i Enric Pastor  (Aj. d’Elx) 

5. Lluís i M. Dolors Jordà  (Aj. d’Alacant) 

6. M. Àngels Sampere  (Aj. de Santa Pola) 

7. Conxi Belda Vanyó  (Aj. de Banyeres) 

8. Ximo Victoriano i Anna Serrano  (Aj. d’Alcoi) 

9. Rosa Corchado  (Aj. de Muro) 

10. Carles Juan Abat  (Aj. de Novelda) 

11. Jaume Buigues  (Aj. de Teulada) 

12. Vicent Santamaria  (Aj. de Cocentaina) 

13. Francesc Xavier Sala  (Aj. de Mutxamel) 

14. Marisa Francés  (Aj. de Xixona) 

15. Sofia Gomis  (Aj. del Campello) 

16. M. Carme Chico  (Aj. de Petrer) 

17. David Azorín  (Diputació d’Alacant) 

18. Laura Armero  (CCOO Unió Com. de l’Alacantí) 

 

La primera reunió de tècnics lingüístics de les comarques centrals a la qual va 

assistir un grup en representació dels tècnics de les comarques del nord va ser 

la reunió que es va convocar a Carlet el 20 de setembre de 2002. A aquesta 

reunió va assistir Cèsar Mateu (Almassora), Dolors Albero (Moncofa) i Elena 

Chiva (Vila-real). A partir d’aquest moment, aquesta divisió de reunions de 

serveis lingüístics de les comarques centrals i les comarques del nord es va 

                                                 
155 Acta de la reunió ordinària de la Coordinadora de Tècnics Lingüístics de les Comarques 
Valencianes Meridionals d’11 d’abril de 2003 a Monòver i de 20 de juny de 2003 a Xixona.  
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refondre en el que avui hom pot anomenar la Xarxa de Serveis Lingüístics 

(XSL). 

 

La prova més refutable de l’existència d’aquesta xarxa és que 34 tècnics 

lingüístics van assistir a la reunió que es va convocar a Almassora el 5 de març 

de 2004 i que 14 tècnics van excusar l’assistència. Vegeu-ne l’acta: 

  
Acta de la reunió ordinària de serveis lingüístics valencians 

Data: 5 de març de 2004 

Hora: 9.30 h 

Lloc: Caixa Rural d’Almassora, Saló del Llaurador 

C/ l’Alcora, 16. Almassora 

 
Assistents: Excusen l’absència: 
Alboraia, Laura Rubio  

L’Alcúdia, Joaquim Martínez  

Almassora, Cèsar Mateu  

Alzira, Leonardo Giménez  

Benicàssim, Antoni Vizcarro  

Betxí, Isabel Máñez  

Borriana, Josep Molés  

Burjassot, Eva Miralles  

Carcaixent, Rubén Cervera  

Carlet, Ricard Espí  

Catarroja, Nathalie Torres  

Cullera, Josep L. Aparici  

Dénia, Josep Andrés  

Dip. de València, Immaculada Cerdà  

Manc. de la Ribera Alta, Ernest Llorca  

Manises, Conxa Botet  

Meliana, Dolors Munar  

Mislata, Agnés Talaya  

Moncofa, Dolors Albero  

Montserrat, Carme Navarro 

Montcada, Bàrbara Sales  

Museros, Empar Jiménez  

Onda, Remei Santos  

Pego, Laura Garcia  

Picanya, Empar Martínez  

Alaquàs, Benet Burriel  

Alaquàs, Maria Guasp  

Benicarló, Anna Calvo  

El Campello, Lluís-Xavier Flores  

Gandia, Immaculada Canet  

Godella, Adolf Gisbert 

Massamagrell, Maria Izquierdo 

Monòver, Emília Martínez  

Oliva, Miquel Lleches  

Paterna, Albert Pérez  

Sueca, Elena Pedralva  

Vila-real, Elena Chiva  

Xirivella, Irene Rocafull  

Xixona, Marisa Francés 
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Picassent, Coloma Gradolí  

Puçol, Maria Carabal  

Sagunt, Òscar Pérez  

Silla, Empar Minguet  

Tavernes de la Valldigna, Àngel Alexandre  

Teulada, Jaume Buigues  

Torrent, Anna Gascó  

Vila-real, Carme Martí  

Vinaròs, Maria Josep Arayo 
 

Així mateix, el 14 de maig de 2004 es van reunir a Dénia els tècnics de les 

comarques del sud amb els tècnics de les comarques centrals i del nord. El 

tercer punt de l’ordre del dia era «Composició de la xarxa. Incorporació de 

membres nous. Integració i treball conjunt». Podríem dir que aquesta va ser la 

primera reunió conjunta de quasi tots els tècnics de l’Administració local del 

País Valencià.156  

 

Avui en dia podem afirmar que en l’àmbit de l’Administració local existeix de 

facto una gran Xarxa de Serveis Lingüístics que agrupa la gran majoria de 

serveis lingüístics, d’oficines de promoció de l’ús del valencià de totes les 

comarques del País Valencià.  

 
 

                                                 
156 Actualment alguns tècnics de serveis lingüístics, encara que ben pocs, no participen en cap 
d’aquestes reunions de coordinació. 
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1.7.2 La Xarxa de Serveis Lingüístics 
 

Aquesta Xarxa de Serveis Lingüístics funciona en la pràctica, tot i que no es 

troba constituïda legalment mitjançant un conveni interadministratiu, com seria 

desitjable. Des de l’any 2002, alguns tècnics plantegen la possibilitat de 

funcionar com una mena de xarxa definida i de fet, des de l’any 2003, les actes 

s’encapçalen amb el títol «Reunió de la Xarxa de Serveis Lingüístics». 

 

• En la reunió d’Oliva, el 19 d’abril de 2002, en l’apartat del torn obert de 

paraules, es reparteixen còpies dels estatuts del consorci per a la gestió 

i l’administració de la Xarxa Jovesnet, perquè s’estudien i s’analitzen. La 

majoria dels assistents creuen convenient fer una reunió monogràfica 

sobre aquest tema. 

 

• En la reunió de Sagunt, el 19 de novembre de 2002, s’incorpora el punt 

de l’ordre del dia «Dades de la xarxa d’oficines de promoció del 

valencià» i es reparteixen unes fotocòpies amb dades sobre les oficines 

de promoció del valencià que es reuneixen periòdicament amb la finalitat 

d’actualitzar-ne les dades.157  

 

En relació amb aquest tema, en el punt de l’ordre del dia «Informació 

sobre el funcionament del Consorci de Normalització Lingüística de 

Catalunya. Reglament», s’ofereixen dades sobre el funcionament i 

l’experiència del Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya 

com a punt de referència. 

 

                                                 
157 Les administracions amb serveis lingüístics que alguna vegada havien assistit a les reunions 
de la xarxa fins al moment eren: Aj. d’Alaquàs, Aj. d’Alboraia, Aj. de l’Alcúdia, Aj. d’Aldaia, Aj. 
d’Algemesí, Aj. d’Almassora, Aj. d’Alzira, Aj. de Benetússer, Aj. de Benicarló, Aj. de Benicàssim, 
Aj. de Carlet, Aj. de Carcaixent, Aj. de Catarroja, Aj. de Gandia, Aj. de Godella, Aj. de Manises, 
Aj. de Massamagrell, Aj. de Meliana,  Aj. de Mislata, Aj. de Moncofa, Aj. de Montcada, Aj. de 
Museros, Aj. d’Oliva, Aj. de Paterna, Aj. de Picanya, Aj. de Puçol, Aj. de Quart de Poblet, Aj. de 
Sagunt, Aj. de Silla, Aj. de Sueca, Aj. de Tavernes de la Valldigna, Aj. de Torrent, Aj. de 
València, Aj. de Vila-real, Aj. de Xirivella, Diputació de València, Mancomunitat Municipal de la 
Safor, Mancomunitat de la Vall d’Albaida. 
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En resum, hom comenta que els serveis lingüístics de Catalunya es 

troben molt organitzats, saben vendre el producte i la imatge corporativa, 

però els ajuntaments estan obligats a adherir-s’hi. Tot és molt atractiu, 

però la situació al País Valencià és diferent i sembla que té l’avantatge 

que hi ha molta més llibertat d’actuació i, per tant, fa que hi haja una 

major implicació i compromís en les activitats i actuacions. Segons 

l’opinió d’alguns tècnics, només caldria saber vendre millor el producte, 

una imatge corporativa unitària i uns pressupostos adequats. 

 

• En la reunió de Puçol, el 7 de març de 2003, en el torn obert de 

paraules, es comenta la conveniència de constituir-se legalment com a 

col·lectiu. Hom proposa, sobretot, la idea de consorci i s’acorda que 

cada tècnic ho consulte amb el seu ajuntament per veure la possibilitat 

de fer-ho factible. Tanmateix, la majoria de companys comenten que no 

és una bona època (en precampanya electoral) per a fer aquest tipus de 

propostes. I s’ajorna l’assumpte per a tractar-lo després de les eleccions. 

 

• En la reunió de Paterna, el 9 de maig de 2003, després de les eleccions, 

es reprèn el tema sobre la conveniència de constituir-se legalment com a 

col·lectiu i s’insisteix a proposar un nom que definisca el grup de tècnics 

o serveis lingüístics: col·lectiu, coordinadora o xarxa, però l’assumpte 

tampoc no queda massa clar, encara que sembla que es decanten pel 

nom de xarxa. 

 

• En la reunió Cullera, el 12 de setembre de 2003, així com en anteriors 

reunions, es debat sobre la possibilitat de formar un consorci o xarxa de 

serveis lingüístics amb un caràcter més oficial. S’hi analitzen avantatges 

i inconvenients en la situació actual quant a obligacions, temes de 

personal, relacions amb altres instàncies, infraestructures, etc.  

 

Finalment, es designen els tècnics dels ajuntaments Alaquàs i Silla, i el 

de la Mancomunitat de la Ribera Alta per tal de redactar un conveni que 

s’inspire en altres documents d’organitzacions semblants i que puga ser 

aprofitable des del punt de vista jurídic i pràctic. 
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• En la reunió de l’Alcúdia, el 28 de novembre de 2003, s’inclou el punt de 

l’ordre del dia «Xarxa de Serveis de Normalització Lingüística (XSNL): 

conveni i reglament». 

 

En aquesta sessió es reparteix un esborrany de conveni i de reglament 

de la Xarxa i s’expliquen els avantatges i inconvenients d’un conveni i 

d’un consorci. Finalment, es proposa enviar per correu electrònic els 

suggeriments o canvis que es vulguen proposar; comentar la iniciativa 

amb el regidor o la regidora corresponents; plantejar propostes, i 

convocar una reunió monotemàtica a Silla. 

 

• El 6 de febrer de 2004 es convoca una reunió extraordinària a Silla amb 

un punt únic en l’ordre del dia: «Xarxa de Serveis de Normalització 

Lingüística». 

 

Després de debatre els pros i els contres del conveni i del consorci; de si 

la Generalitat hauria de formar-ne part o no;158 de si es crearia agilitat o 

burocràcia; de si tots ajuntaments en voldrien formar part; de què 

passaria amb aquells que no vulgueren entrar en la xarxa; de... se 

sotmet a votació quantes administracions estarien disposades a formar 

part d’una xarxa de serveis lingüístics dins d’un marc legal (conveni, 

consorci...) i el resultat és: 7 vots a favor, 8 vots en contra i 5 

                                                 
158 A la reunió del 16 de gener de 2004, convocada per la Diputació de València, va assistir-hi 
el director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, David Serra, el cap 
d’Àrea de Política Lingüística, Vicent Satorres i el diputat de Cultura i vicepresident de la 
Diputació de València, Vicent Ferrer. Tanmateix, a la reunió es van quedar el cap d’Àrea de 
Política Lingüística, Vicent Satorres, i el cap del Servei de Promoció Social, Vicent Moreno.  
 
El discurs polític estava basat en lloances per la gran tasca que estaven duent a terme els 
tècnics de promoció lingüística. Tanmateix, com hem dit, era un discurs polític. En canvi, el 
discurs tècnic que representava la política lingüística de la Generalitat era ben diferent.  
 
Com a conclusió, la Generalitat no volia coordinar-se amb els tècnics de l’Administració local, 
com a màxim, participaria en les reunions –si els convocaven–, i participarien en alguna 
campanya –si ho consideraven convenient– com ara «Els drets lingüístics». 
 
Els van preguntar si la Generalitat voldria regular i coordinar la Xarxa de Serveis Lingüístics i 
van contestar que no era necessari ni obligatori que la Generalitat fóra qui creara o coordinara 
la Xarxa i que aquesta podia existir sense la seua participació. 
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abstencions (un tècnic se’n va haver d’anar abans de la votació i 5 van 

excusar l’assistència). 

 

 

1.7.3 Actuacions conjuntes  
 

Com hem vist, a partir de l’any 1999, diversos serveis lingüístics municipals 

començaren a reunir-se per tal de poder realitzar campanyes conjuntes de 

sensibilització lingüística de manera conjunta a fi d’evitar duplicitats, estalviar i 

rendibilitzar esforços personals i econòmics. 

 

En aquest apartat només esmentarem aquelles actuacions que a hores d’ara 

duen a terme, de manera conjunta, diversos serveis lingüístics locals del País 

Valencià: ajuntaments, mancomunitats (la de la Ribera Alta) i la Diputació de 

València. 

 

L’objectiu de la Xarxa de Serveis Lingüístics és establir i dur a terme en comú 

projectes, estudis i activitats que promoguen el coneixement i l’ús del valencià. 

 

Per tant, les actuacions que realitzen es basen en: 

 

 La cooperació i l’organització de programes i activitats relacionades amb 

la normalització del valencià en els diferents àmbits d’ús social (esport, 

comerç, ensenyament, associacions, oci...).159  

 

 L’assessorament mutu en qüestions relacionades amb les funcions dels 

serveis de normalització lingüística: formació. 

 

Aquesta formació dels tècnics es realitza de manera autodidacta (a 

través de les experiències d’altres tècnics) o mitjançant els cursos de 

formació contínua que la Diputació de València i la Diputació d’Alacant 

                                                 
159 Vegeu-ne, més endavant, l’apartat sobre activitats de dinamització lingüística. 
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organitzen per als tècnics lingüístics de l’Administració local.160 

 

El programa d’aquests cursos s’elabora d’acord amb les necessitats de 

formació que manifesten els tècnics en les diverses reunions. Sovint 

s’inclou en les convocatòries el punt de l’ordre del dia següent: «Curs de 

formació contínua de la Diputació», en el qual es tracta quin podria ser el 

programa del curs i quines persones el podrien impartir. 

 

En les reunions dels tècnics de promoció lingüística es proposen moltíssimes 

activitats i campanyes adreçades als diferents col·lectius dels municipis. 

Tanmateix, no totes les propostes veuen la llum per manca de pressupost, 

temps i personal. De totes les idees que s’hi proposen, al començament de 

l’any, s’accepten aquelles que es pensa que poden tenir més èxit i es decideix 

quines oficines se’n faran càrrec. 

 

Segons la tècnica lingüística de Sueca, Elena Pedralva, «Al principi cada una 

[oficina de promoció lingüística] feia el seu treball, però després d’algunes 

reunions vam pensar que la cosa podria funcionar millor si col·laboràvem tots 

en el mateix projecte. Actualment, tenint en compte el gran nombre de serveis 

lingüístics que es reuneixen periòdicament, el treball d’elaboració de 

campanyes és més senzill i repartit. Normalment són dos o tres els serveis 

lingüístics que es dediquen a l’elaboració, el disseny i la distribució d’una 

campanya».161 

 

Els serveis lingüístics responsables dels projectes elegits mostren el disseny de 

les seues campanyes i marquen un termini perquè aquells ajuntaments que 

estan interessats a participar-hi facen la comanda. Posteriorment, cada servei 

lingüístic municipal serà l’encarregat de posar en marxa la campanya entre el 

col·lectiu corresponent. 

 
                                                 
160 L’únic problema que hi ha és que les places són limitades i que només hi poden assistir els 
treballadors dels ajuntaments de la província de València i Alacant, respectivament. 
 
161 Opinió d’Elena Pedralva en l’article «Compromís local per la llengua», El Punt, edició País 
Valencià, del 18 al 24 de gener de 2004. 
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Els ajuntaments que no disposen de servei lingüístic perquè tenen menys 

possibilitats econòmiques, però també volen treballar per la normalització 

lingüística, també tenen possibilitats de participar-hi a través de la Diputació de 

València. 

 

El servei lingüístic de la Diputació funciona com una administració més. 

Tanmateix, el destinatari de les campanyes no són la població, sinó els 

ajuntaments que no tenen recursos econòmics, atenent al nombre de població. 

D’altra banda, també mostra a alguns ajuntaments amb recursos econòmics, 

però sense servei lingüístic, com funcionen i treballen aquests serveis. 

 

Segons Imma Cerdà, cap del Departament de Normalització Lingüística de la 

Diputació de València, «Aquesta fórmula ha fet possible que més de 80 

ajuntaments col·laboren en la  difusió de l’ús social del valencià».162 

 

Les activitats, fruit de les reunions dels tècnics dels serveis lingüístics de 

l’Administració local i del seu treball constant, són diverses. Entre les més 

destacades esmentarem les següents:  

                                                 
162 Explicació d’Imma Cerdà en l’article «Compromís local per la llengua», El Punt, edició País 
Valencià, del 18 al 24 de gener de 2004. 
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1.7.3.1 Campanyes anuals 

 
Les «Rebaixes» i la «Carta als Reis Mags» 
 

Les campanyes que més èxit tenen entre la població, i que es reediten tots els 

anys amb dissenys diferents, són els cartells i etiquetes de les «Rebaixes» i la 

«Carta als Reis Mags». 

 

En un primer moment, aquestes campanyes van ser proposades i coordinades 

conjuntament per Benet Burriel (Alaquàs) i Rubén Cervera (Carcaixent).  

 

 

La campanya de «Rebaixes» consta 

d’uns cartells i unes etiquetes per als 

preus. Està adreçada al comerç i 

l’objectiu és que el valencià siga ben 

visible i s’introduïsca en aquest àmbit. 

La temporalitat és ben definida, ja que 

el material ha d’estar repartit entre els 

comerços abans de juny i la seua 

utilitat és tant per a les rebaixes de 

l’estiu com per a les de gener. 

 

Les «Cartes als Reis Mags» és l’altra campanya que rep una gran acollida 

entre els col·legis i els més menuts del poble. És un material en què 

pràcticament tots els municipis participen, a excepció d’aquells en què un altre 

departament ja realitza aquesta campanya o els de la província de Castelló, 

perquè la seua Diputació ja els edita i ofereix aquestes cartes. 

 

Aquestes cartes, òbviament, es reparteixen abans de les vacances de Nadal. 

 



 237

  
 

Consisteix en un model 

de carta adreçada als 

Reis Mags. Per una cara 

els xiquets i les xiquetes 

tenen el nom en català 

d’un munt de joguines. I, 

per l’altra, tenen l’espai 

suficient perquè hi 

escriguen tot allò que 

volen demanar als Reis 

Mags. 

 

   
 

 

1.7.3.2 Els cartells 

 
Altres campanyes que han tingut un gran èxit han estat les que s’han dissenyat 

com a cartells. Algunes consistien només en cartells i d’altres s’acompanyaven 

de material complementari com díptics o etiquetes. 

 

L’èxit d’aquests materials es basa, d’una banda, en la senzillesa, i de l’altra, en 

els colors, el disseny i la qualitat del material. El pare d’aquestes campanyes 

podríem dir que ha estat Ricard Espí (Carlet) pel seu temps i dedicació. 

 

D’entre les diferents campanyes en suport de cartell tenim les següents: 
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Fruites i verdures i indicadors per als preus 
Aquesta campanya ha estat coordinada per Ricard Espí (Carlet) i Agnés Talaya 

(Mislata).  

   

En un principi, anava 

adreçada als 

establiments on es 

venen fruites i 

verdures, però a 

conseqüència de les 

imatges i de la qualitat 

del paper ha estat 

sol·licitada des de 

diferents àmbits i s’ha 

hagut de reeditar 

diverses vegades. 

 

Peix i marisc 
Aquesta campanya ha estat coordinada per Ricard Espí (Carlet) i Elena 

Pedralva (Sueca).  

 

L’objectiu principal és 

donar a conèixer el 

nom dels peixos i del 

marisc més comú que 

podem trobar a les 

pescateries. A més a 

més, ha tingut una 

gran acceptació, 

sobretot als pobles 

mariners. Aquest 

material també s’ha 
hagut de reeditar en 

diverses ocasions. 
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La vedella, l’ovella i el porc. I etiquetes per als preus  
Aquesta campanya ha estat a càrrec de Ricard Espí (Carlet) i Conxa Botet 

(Manises). Consta de tres cartells, un per a cada animal, i diverses etiquetes en 

què es poden posar els preus, tot seguint la normativa en matèria 

d’alimentació. Aquesta campanya està adreçada a les carnisseries.  

 

 
 
 
El salat i el dolç 
És una campanya que s’ha editat i distribuït per Imma Cerdà (Diputació de 

València) en col·laboració amb el Gremi de Forners.  

 

    

D’una banda, es 

promou el lèxic dels 

forns i de les 

pastisseries sota el 

nom de «El salat» i 

«El dolç» i, de l’altra, 

es dóna suport al forn 

tradicional. 

Els destinataris són 

tots els forns i les 

pastisseries del poble.
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«Circulem en valencià» 
Aquesta campanya ha estat gestionada per Anna Gascó (Torrent) i Agnés 

Talaya (Mislata). El material d’aquesta campanya són dos cartells, un de 

senyals i l’altre de seguretat viària; uns díptics amb el vocabulari de les vies 

públiques, marques viàries, senyals de trànsit, maniobres, contratemps, parts 

del cotxe, enllumenat i senyalització òptica; i una carta adreçada a tots els 

joves del poble que compleixen 18 anys. 
 

 

És una campanya adreçada, 

sobretot, al col·lectiu de les 

autoescoles i als joves que 

volen d’aconseguir el carnet de 

conduir. L’objectiu és fer que el 

valencià siga la llengua de 

comunicació a les autoescoles, 

on la seua utilització és prou 

escassa i promoure l’ús del 

català en els exàmens teòrics 

del carnet de conduir.  
 

La bicicleta, l’automòbil i la motocicleta 
Els responsables de la gestió d’aquests cartells han estat Leo Giménez i Àlvar 

Vidal (Alzira), Irene Rocafull (Xirivella) i Lluís Tàrraga (Benetússer). 
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Aquests cartells van adreçats tant als 

tallers, juntament amb un bon nombre 

exemplars de cartonets de canvi d’oli, 

filtres... com a les escoles, per tal que 

treballen el lèxic de les diferents parts 

de l’automòbil, la bicicleta o la 

motocicleta. Aquesta campanya també 

ha tingut una gran acceptació entre els 

joves i les penyes ciclistes. 
 

 

Aquesta campanya, com moltes altres, són un exemple de la gran participació 

dels serveis lingüístics. En total hi van participar 32 oficines de promoció del 

valencià. 

 
«Flora silvestre de les terres 
valencianes» 
 
Aquesta campanya ha esta coordinada per 

Bàrbara Sales (Montcada) i Empar Minguet 

(Silla). L’objectiu és donar a conèixer la flora 

autòctona del País Valencià. Els destinataris 

eren les floristeries, els herbolaris, les 

associacions, els instituts, els col·legis...  

 
 
«Fem esport en valencià» 
Aquesta campanya anava adreçada a les 

diferents associacions o clubs esportistes, 

als gimnasos del poble, al poliesportiu 

municipal i als col·legis. L’objectiu és 

promoure l’esport i donar a conèixer la 

denominació dels diferents esports olímpics. 
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1.7.3.3 Els vocabularis 

 
Un altre material en què han treballat diversos serveis són els vocabularis sota 

el nom de «Lèxic de...» adreçats a diversos col·lectius, bancs, centres de salut, 

conservatoris de música, associacions musicals, equips de futbol..., tot 

depenent de la matèria que tracten. 

 

Com a exemples tenim els següents: 

 
 El lèxic de l’economia, elaborat i coordinat per Àngel Alexandre 

(Tavernes de la Valldigna) i Elena Pedralva (Sueca). Conté el vocabulari 

d’ús més freqüent i està adreçada als bancs, les assessories i les 

empreses financeres. 

 

 El lèxic de la salut, que s’ha elaborat pensant en els empleats i usuaris 

dels centres sanitaris. 

 
 El lèxic del futbol, elaborat i gestionat per Àngel Alexandre (Tavernes 

de la Valldigna) i Rubén Cervera (Carcaixent). Inclou els termes 

futbolístics amb l’objectiu de fomentar l’ús del català d’una manera lúdica 

i pedagògica. A més inclou un sorteig de cinc balons entre les persones 

que encerten diverses preguntes. 

 

 
 

 El lèxic de la música, elaborat i coordinat per Coloma Gradolí 

(Picassent) i Jaume Buigues (Teulada). Ha tingut una gran acceptació 

entre el col·lectiu de bandes de música del poble i els conservatoris. 
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 El lèxic de la informàtica, a càrrec de Conxa Botet (Manises) i Irene 

Rocafull (Xirivella). Consisteix en l’elaboració d’un vocabulari trilingüe 

(català-castellà-anglès) sobre la terminologia de la informàtica. 

 
 Valencià a la carta, gestionat per Imma Cerdà (Diputació). Consisteix 

en l’edició d’un vocabulari gastronòmic en forma de carta de restaurant. 

El servei lingüístic, amb aquesta campanya, també s’oferia a traduir la 

carta específica de cada bar o restaurant. 

 

 

1.7.3.4 Altres 

 
«Espenteu» i «estireu» 
 

 

És una de les primeres campanyes que 

van dur a terme alguns serveis 

lingüístics de manera conjunta. Els 

ajuntaments que hi van participar van 

ser: Algemesí, Carlet, Sagunt, Silla, 

Sueca i Tavernes de la Valldigna.  

L’any 2004 es va reeditar amb un disseny semblant. Només canviaven els 

colors i hi van participar un bon nombre d’ajuntaments. 

 
«Reservat el dret d’admissió» 
 
Aquesta també és una de les primeres 

campanyes realitzades per diversos serveis. 

L’objectiu és que el català entre en l’àmbit 

dels bars, locals d’oci i comerços en general. 

Hi van participar les oficines de promoció 

lingüística dels ajuntaments de Carcaixent, 

Godella, Mislata, Montcada, Silla, Sueca i 

Torrent. 
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«Obert i tancat» 
 

Aquesta campanya va ser també una 

de les primeres que es va editar fruit 

de la coordinació entre els serveis 

lingüístics. No obstant això, ha tingut 

nombroses reedicions. La Diputació 

de València en una reedició va 

encomanar un gran nombre d’aquest 

material per tal d’enviar-lo als 

ajuntaments que no tenien servei 

lingüístic. 

 

«Poseu-li el nom en valencià» 

 

Hi ha diversos dissenys i campanyes 

amb l’objectiu de fomentar que els 

pares posen els noms dels fills que 

acaben de nàixer en català. També en 

podem trobar d’altres en què l’objectiu 

és que les persones que tenen el nom 

en castellà se’l traduïsquen al català. 

 

 

Estovalles per a menjadors escolars 
És una campanya que s’edita tots els anys. És elaborada i coordinada, 

especialment, per Adolf Gisbert (Godella). Va adreçada als menjadors escolars 

i consisteix en uns fulls per a les safates on cada any canvien els dissenys. La 

temàtica d’aquestes estovalles és diversa: frases fetes, endevinalles, l’oratge, 

els animals... Mentre els xiquets mengen també n’aprenen. 
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«La llista de la compra» 

Aquesta campanya l’han coordinada diverses persones depenent de l’any. 

Consisteix en un bloc amb una relació de productes més usuals: pa, oli, arròs, 

llet, ous, aigua, cervesa, pollastre... 

 

Difusió del traductor automàtic Salt 
El SALT és un programa de traducció automàtica del Servei d’Assessorament 

Lingüístic i Traducció de la Conselleria de Cultura i Educació. El primer servei 

lingüístic que va difondre aquest traductor amb l’autorització de la Conselleria 

de Cultura i Educació va ser el d’Ontinyent (Josep Sanchis).  

 

Vista la gran acceptació, Imma Cerdà (Diputació de València) va gestionar i 

coordinar les autoritzacions i les comandes dels diferents serveis lingüístics a fi 

de distribuir el Salt entre els departaments de l’ajuntament, les associacions, 

persones particulars...163 

 

Alguns ajuntaments també van organitzar una xerrada, a càrrec de Josep 

Lacreu, perquè explicara com funcionava aquest programa. 

 

«Compre al meu poble... en valencià» 
Les persones responsables eren Maria Izquierdo (Massamagrell) i Dolors 

Munar (Meliana).  

El material d’aquesta campanya 

són bosses de paper amb el lema 

«Compre al meu poble... en 

valencià». Van adreçades als 

comerços del poble, però també a 

les diferents necessitats dels 

departaments de l’ajuntament com 

l’Alcaldia, Cultura...  

                                                 
163 La Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana no ha estat capaç de fer 
una campanya o distribució suficient per tal de vendre el seu producte o treball. 
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També han arribat a distribuir-se en les Trobades d’Escoles en Valencià o en 

les diverses fires organitzades pels ajuntaments. 

 
Etiquetes de «Felicitats»  
És una campanya que s’ha reeditat amb diferents dissenys. Va adreçada als 

comerços en què es poden comprar regals. Amb aquest material, l’ús i la 

sensibilització de la llengua entra en aquest sector i en la ciutadania, sobretot 

en dates com el Dia del Pare, el Dia de la Mare, el Dia dels Enamorats o Nadal. 

Sempre hi ha un motiu per felicitar les persones que estimem i fer-ho en català. 

Aquesta campanya l’ha gestionada Elena Pedralva (Sueca), Conxa Botet 

(Manises) i Leo Giménez (Alzira). 

 

«L’atenem en valencià». Cartell i barraquetes  

Aquesta campanya ha estat elaborada i gestionada per Empar Minguet 

(Sagunt).  

 

 

Consisteix en l’edició d’un cartell amb el 

lema «L’atenem en valencià» així com 

una barraqueta de PVC, en què per una 

banda hi ha el lema i per l’altra se cita un 

extracte de l’article 7 de l’Estatut 

d’autonomia i de la Llei d’ús i 

ensenyament del valencià. 

 

Posteriorment, a partir del disseny d’aquesta campanya, se n’han elaborat 

altres dues complementàries: «Escriu en valencià» i «Escriu-me en 
valencià», ja que el  tipus de lletra que s’emprava era el mateix per tal d’oferir 

una imatge de continuïtat. Aquestes darreres campanyes han estat gestionades 

per Empar Minguet (Sagunt) i Ximo Martínez (l’Alcúdia). 
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El material d’«Escriu en valencià» eren 

bolígrafs personalitzats. Aquest lema 

figurava al clip del bolígraf i el nom del 

servei lingüístic i de l’ajuntament es 

transcrivien en la canya. El material 

d’«Escriu-me en valencià» eren blocs en 

blanc on es transcrivia a la part superior el 

lema i a la part inferior tots els ajuntaments 

que hi participaven. 

 

 

«Estima la teua llengua» 

Aquesta campanya ha estat dissenyada i gestionada per Cèsar Mateu 

(Almassora) i Carme Martí (Vila-real). El material de suport són clauers. Per 

una banda hi ha aquest lema i per l’altra el nom dels ajuntaments que hi 

participen. El disseny era senzill i molt atractiu. 

 

Drets lingüístics. «En valencià... a l’administració»  
Amb aquesta campanya, gestionada per Òscar (Sagunt) i Lluís Tàrraga 

(Benetússer), es pretén que les persones s’adrecen en valencià a 

l’administració i a qualsevol altre lloc, ja que una de les coses que s’observen 

diàriament és que molts ciutadans catalanoparlants, quan s’adrecen a 

l’administració, encara ho fan en castellà. 
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La farmaciola 
Aquesta campanya ha estat coordinada per Maria Carabal (Puçol). La 

farmaciola és un mesurador de xiquets fins a 1,50 m, en el qual figuren els 

elements més bàsics que podem trobar en una farmaciola, així com uns 

consells de com prevenir i com actuar davant de determinats accidents infantils: 

ferides, caigudes, asfíxia, cremades, electricitat o intoxicació. 

 

 
 
 
«Benvinguts a casa»  
Coordinada per Carme Navarro, pretén mostrar als pares que les decisions 

lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al 

futur del català. Concretament, la campanya té com a finalitat informar els 

pares sobre la possibilitat que tenen d’inscriure el nom en català del seu fill, 

difondre el lèxic dels bebès i donar a conèixer la tasca dels serveis lingüístics 

municipals com a servei d’assessorament i informació sobre els tràmits que cal 

fer per a traduir el nom propi al valencià.164 

 

                                                 
164 Aquesta campanya també es va difondre, com a notícia, a través del Levante de Castelló del 
dia 4 de novembre de 2004. 
 



 249

 

     

 

Aquesta campanya consisteix 

a regalar, entre les persones 

que acaben de ser pares i 

mares, un pitet amb el 

vocabulari del bebè i un 

adhesiu per al cotxe. 

 

 
El periòdic El Punt, del 18 al 24 de gener de 2004, va dedicar dos planes 

senceres a les tasques d’aquests serveis lingüístics. El títol era «Compromís 

local per la llengua» i el subtítol «Les oficines de promoció lingüística 

municipals han convertit les campanyes de normalització en una eina 

fonamental per a la difusió social i territorial de la llengua». 

 

La periodista Tere Rodríguez, després d’entrevistar diversos tècnics i conèixer 

les campanyes, apuntava que «El seu treball és silenciós, però constant i 

eficient. Almenys, això pot deduir-se de l’èxit d’algunes campanyes que les 

oficines de promoció lingüística dels ajuntaments valencians han posat en 

marxa per aconseguir la normalització del valencià». 
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1.7.4 La Generalitat Valenciana i els serveis lingüístics municipals 
 

La Generalitat Valenciana té l’obligació legal d’assumir la 

direcció i la coordinació general del procés de normalització 

lingüística. Així s’estableix en l’article 34 de la LUEV: 

 
El Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d’ús 

i ensenyament del valencià assessorant totes les administracions públiques i 

particulars, i prenent les mesures que calguen per fomentar l’ús i extensió del 

valencià.  

 

Així doncs, resta clar que la Generalitat Valenciana és la responsable d’establir 

mesures de coordinació, a tots els nivells, entre els diferents serveis lingüístics 

valencians. Ha de complir una important funció d’impuls i seguiment del procés 

de normalització lingüística, actualment d’acord amb les indicacions de 

l’organisme corresponent encarregat de dissenyar i d’executar la política 

lingüística.165  

 

Constatem, però, que l’Administració autonòmica no ha estat capaç d’aportar 

cap projecte seriós de planificació del procés general de normalització de la 

llengua, sobretot en l’àmbit que ens ocupa, l’Administració local, àmbit més 

pròxim a la ciutadania. La realitat és que avui dia, la Generalitat encara no ha 

posat en marxa cap xarxa valenciana de serveis lingüístics. 
 

Durant aquests anys, des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia fins a 

l’actualitat, el Govern Valencià ha aprovat tot un seguit de programes i 

d’actuacions bàsiques:  

 

a) el Pla Triennal de Dinamització Lingüística (1988-91) 

b) el Pla Triennal per a la Promoció de l’Ús del Valencià a la Comunitat 

Valenciana (1990-93) 

c) el Pla General de Promoció de l’Ús del Valencià (1994-99). 

 
                                                 
165 Actualment, la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística. 
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a) El Pla Triennal de Dinamització Lingüística (1988-91) 

 

El Pla Triennal de Dinamització Lingüística va suposar la primera actuació 

coordinada amb una certa repercussió, atès que l’any 1988 el Gabinet d’Ús del 

Valencià va contractar 26 dinamitzadors lingüístics, dels quals 10 van ser 

destinats a l’Administració local.166  

 

Aquests dinamitzadors, coordinats pel Gabinet d’Ús del Valencià de la 

Generalitat Valenciana, havien de dur a terme el reciclatge lingüístic del 

personal de l’ajuntament, assessorar-lo i donar suport a les campanyes de l’ús 

del català al terme municipal. 

 

 

b) El Pla Triennal per a la Promoció de l’Ús del Valencià a la Comunitat 

Valenciana (1990-93) 

 

Quant al Pla Triennal per a la Promoció de l’Ús del Valencià a la Comunitat 

Valenciana, cal destacar-ne que tenia l’objectiu, pel que fa a l’ús oficial, de 

potenciar el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a l’Aplicació 

de l’Ús del Valencià i la creació de la Xarxa Tècnica per a la Promoció de l’Ús 

del Valencià –aquestes són inexistents. 

 

 

c) El Pla General de Promoció de l’Ús del Valencià (1994-1999) 

 

El Pla General de Promoció de l’Ús del Valencià preveia, entre altres coses, en 

l’actuació del programa d’ús oficial, l’acció de «definir i crear progressivament la 

Xarxa d’Oficines de Promoció de l’Ús del Valencià a les diputacions i en 

municipis de major entitat o en l’àmbit de les mancomunitats, com instruments 

de dinamització de l’ús oficial i social del valencià».  

 

                                                 
166 Alcoi, Aldaia, Algemesí, Castelló, Elx, Sagunt, la Vall d’Uixó, Xàtiva, la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor (Gandia) i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida (Ontinyent). 
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Tanmateix, en general, podem comprovar que els plans esmentats, sobretot 

aquests dos últims, de l’any 1990 ençà, no han estat altra cosa que un bon 

marc teòric amb una gairebé nul·la posada en pràctica. Els fets demostren 

clarament que aquests plans no han arribat ni tan sols a aplicar-se o executar-

se mínimament en els àmbits oficial i social que hi assenyalen. De fet, tal com 

hem dit, la Generalitat Valenciana encara no ha estat capaç de crear cap xarxa 

d’oficines de promoció de l’ús del valencià. 

 

En els darrers anys, la Generalitat Valenciana ha signat un conveni amb la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la mútua col·laboració en 

la promoció de l’ús del valencià, i entre els objectius que s’hi pretenen assolir 

destaca el de «promoure la creació de la Xarxa Tècnica per a la Promoció de 

l’Ús del Valencià en l’Administració local» (?).  

 

No obstant això, responsables de la Conselleria de Cultura i Educació, en la 

Trobada de Formació i Coordinació dels Serveis Lingüístics de l’any 2004, van 

afirmar, sense embuts, que la Generalitat Valenciana no tenia entre les seues 

funcions la de coordinar els serveis lingüístics de l’Administració local.  

 

Com podem observar, la voluntat política, en aquest sentit, és nul·la i, per tant, 

el pressupost per a la coordinació de què parlàvem és equivalent a zero. Com 

hom diria, moltes paraules, però pocs fets. 

 

En canvi, la Generalitat Valenciana i, fins i tot, la mateixa Diputació de València, 

no estalvien en despeses quan les ajudes a la promoció de l’ús del valencià 

van destinades a Lo Rat Penat, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i 

l’Associació d’Escriptors en Llengua Valenciana, o a entitats o associacions que 

s’han destacat sobretot per promoure el secessionisme lingüístic i el conflicte 

entre els valencians. 
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1.7.4.1 Les trobades dels serveis lingüístics valencians 

 

L’any 1993 es va fer la I Trobada de Serveis Lingüístics Valencians167 a Sant 

Joan d’Alacant, convocada per la Direcció General de Política Lingüística en 

col·laboració amb les universitats valencianes.  

 

A banda de les conferències, en aquesta trobada es va organitzar una sèrie de 

reunions de treball dels serveis lingüístics per àrees: institucions cíviques, 

universitats, Administració autonòmica i Administració local, les quals van 

resultar força interessants i productives, ja que van possibilitar conèixer altres 

persones que treballaven en la promoció i dinamització lingüística, intercanviar 

experiències i constatar les problemàtiques, comunes i diferents, que afecten 

els serveis lingüístics, els tècnics adscrits i cada àmbit específic. Les 

conclusions de les diferents àrees168 van coincidir a valorar molt positivament 

aquesta trobada, la necessitat d’institucionalitzar aquesta mena de reunions 

periòdiques i també plantejaven la necessitat que la Direcció General de 

Política Lingüística desplegara uns programes generals de coordinació dels 

serveis lingüístics i la constitució immediata d’organismes de coordinació entre 

la Generalitat i els diferents organismes. 

 

Les conclusions de l’Àrea d’Administració Local van ser les següents: 

 
Els tècnics lingüístics de l’àmbit d’administració local, participants en la 1a. 

Trobada de Serveis Lingüístics Valencians, la relació dels quals s’adjunta en 

document annex, valorem positivament la convocatòria i el desplegament 

d’aquesta 1a. Trobada de Serveis Lingüístics per tal com s’hi ha possibilitat la 

trobada d’un ampli col·lectiu de professionals que treballen per la normalització 

lingüística i ens ha permés constatar les diferents problemàtiques que ens afecten 

com a col·lectiu específic. 
                                                 
167 La Generalitat Valenciana no ha tornat a convocar cap altra trobada amb tots els serveis 
lingüístics valencians fins a l’any 2004. Aquest any va organitzar les Jornades de Formació i 
Coordinació dels Servicis de Promoció del Valencià i d’Assessorament Lingüístic. 
 
168 Les conclusions per àrees de la Primera Trobada de Serveis Lingüístics Valencians 
apareixen publicades, en document annex núm. 6, en el llibre GENERALITAT VALENCIANA (1995): 
Balanç i perspectives de la promoció del valencià. 1983-1993. València. Conselleria d’Educació 
i Ciència de la Generalitat Valenciana. 
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De la nostra participació en les diferents activitats programades i dels nostres 

debats en l’àrea específica de l’administració local, en presentem les conclusions 

següents: 

 

CONCLUSIONS 
 

1. Considerem necessari que es programen periòdicament i sistemàticament 

trobades o jornades de treball d’aquest tipus, tant de caràcter general com 

sectorial, que ens permetran de conéixer-nos i de constatar les diferents 

experiències i els plans d’actuacions, a més de plantejar i debatre la 

problemàtica que ens afecta com a conjunt. 

 

2. S’han de dotar els passos conduents al reconeixement de la tasca i les 

funcions del tècnic en promoció lingüística i de la seua homologació 

professional en l’àmbit de l’administració local. 

 

3. Caldrà que la Direcció General de Política Lingüística desplegue uns 

programes de coordinació dels serveis lingüístics de l’administració local 

tendents a: 

 

3.1 Informar sobre experiències i plans d’actuació d’altres comunitats amb 

llengua pròpia, sobretot de les del domini lingüístic català. 

 

3.2 Trametre regularment a tots els serveis lingüístics del país les 

convocatòries de cursos específics, trobades i jornades d’interés que es 

facen arreu del país i en d’altres comunitats del domini lingüístic. 

 

3.3 Enviar a tots els serveis lingüístics les publicacions específiques i d’interés 

que faça la Direcció General de Política Lingüística i d’altres informacions 

i/o publicacions que tinguen incidència en el funcionament dels serveis 

lingüístics. 

 

3.4 Trametre a cada servei lingüístic la relació i les dades de tots els serveis 

lingüístics, que en possibiliten els contactes i la coordinació, i el disseny i 

desplegament de campanyes i d’actuacions de promoció conjuntes entre 

els serveis lingüístics d’una mateixa zona. 

 

3.5 Propiciar reunions de treball conjuntes amb els responsables polítics dels 

serveis lingüístics per tal de sensibilitzar les instruccions i d’afavorir la 

creació i millor estructuració de la xarxa de promoció lingüística. 
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4. Hom haurà de fer les gestions necessàries perquè les dotacions als 

ajuntaments procedents de les diputacions provincials (programes informàtics, 

impresos, manuals de procediment administratiu...) siguen en valencià. 

 

5. Considerem que els tècnics lingüístics adscrits a les institucions de 

l’administració local han de tenir la representació i participació de caràcter 

reglamentari en la recentment Coordinadora Valenciana de Llenguatge 

Administratiu. 

 

6. Cal instar els ajuntaments perquè doten pressupostàriament les oficines 

municipals de promoció de l’ús del valencià, d’acord amb les necessitats de 

personal i amb els programes anuals d’activitats, i, si reben subvenció de la 

Direcció General de Política Lingüística, s’haurà de fiscalitzar adequadament 

perquè no se’n produesquen desviacions a d’altres partides o activitats 

municipals. 

 

Sant Joan d’Alacant, 29 de maig de 1993 

 

 

L’any 1994 la Direcció General de Política Lingüística convocava el I Encontre 

d’Oficines Municipals de Promoció del Valencià –només per a l’àmbit 

municipal– per tal de tractar-hi els aspectes més rellevants que afectaven el 

funcionament, l’organització i la coordinació dels serveis lingüístics municipals. 

Novament, aquest encontre podia haver estat el marc idoni perquè la 

Generalitat, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, hi haguera 

presentat una proposta concreta i real de creació d’una xarxa d’oficines 

municipals de promoció del valencià. Sorprenentment i malgrat la presumpta 

pretensió dels organitzadors d’aquest encontre, les sessions no van aportar cap 

proposta per a la col·laboració i/o coordinació a favor de la normalització 

lingüística de l’àmbit municipal. 

 

L’any 2004, després de deu anys, la Direcció General de Política Lingüística i 

Patrimoni Cultural Valencià va organitzar, amb la col·laboració de les 

diputacions provincials i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les Jornades 

de Formació i Coordinació dels Servicis de Promoció del Valencià i 

d'Assessorament Lingüístic.  
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Aquestes jornades de formació i coordinació anaven adreçades al personal que 

treballa en la promoció, la dinamització, l’assessorament i la traducció del 

català, en els àmbits de les diferents administracions públiques del País 

Valencià: Generalitat Valenciana, diputacions, ajuntaments i també universitats. 

 

En l’acte d’obertura la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

Ascensió Figueres, va parlar de la necessitat de coordinació entre els diferents 

serveis lingüístics. Tanmateix, una vegada més la voluntat política de la 

Generalitat Valenciana brillava per la seua absència pel que fa a impulsar la 

coordinació que poguera afavorir la promoció de la llengua o poguera  aplegar 

tots els esforços dels diferents serveis lingüístics per tal de millorar l’estatus i 

l’ús social del català.  

 

A tall de conclusió, podem dir que, de nou, es deixen de banda les propostes 

de coordinació. En contra del que expressa el títol d’aquestes jornades, no es 

va tractar cap assumpte que fera referència a la coordinació i van ser unes 

jornades d’informació sobre les activitats que el Govern valencià deixa fer als 

tècnics de la Direcció General de Política Lingüística. 
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1.7.5  L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i els serveis lingüístics 
municipals 

 

 

L’11 de juny de 2004 l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va 

organitzar una altra Trobada de Servicis Lingüístics Valencians 

adreçada als tècnics que treballen en la dinamització de l’ús del 

valencià de l’Administració local, l’Administració autonòmica i 

l’Administració universitària. 

 

Aquesta trobada, coordinada per la Secció de Foment, tenia com a objectius:  

 

1. Presentar als tècnics els acords i treballs de l’Acadèmia des de la seua 

constitució: els acords normatius de 25 de març i de 20 de maig, els criteris 

d’elaboració del Diccionari ortogràfic valencià i del Diccionari normatiu valencià, 

la Gramàtica normativa valenciana i altres treballs de les seccions de 

Documentació, Publicacions, Onomàstica, Assessorament i Foment. 

 

2. Analitzar conjuntament els projectes dels serveis lingüístics amb la finalitat 

de posar les bases d’una relació i coordinació continuada. 

 

En aquesta trobada també es va permetre als tècnics de les diferents 

administracions poder participar-hi elaborant unes conclusions generals. 

Tanmateix, al nostre entendre, la trobada només resultarà positiva si les 

conclusions serveixen realment per millorar el treball futur dels serveis i de la 

política lingüística de les diferents administracions a fi de treballar de manera 

conjunta per la recuperació de l’ús social del català. En aquesta ocasió, les 

conclusions dels tècnics de l’Administració local van ser les següents: 

 
1. Fem una valoració positiva de la trobada i demanem la seua continuïtat amb 

una periodicitat més freqüent i agrupats amb caràcter sectorial. Es demana 

també un contacte o accés més directe a l’AVL. 

 

2. Sol·licitem el reconeixement de la tasca i les funcions del tècnic de promoció 

lingüística des de la DGPL i les altres institucions mitjançant: 
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• Dotació pressupostària adequada i millora de les oficines. 

• Creació de noves oficines. 

• Fiscalització de les ajudes, les quals haurien de ser concedides segons 

uns criteris més objectius. 

• Compliment de l’ordre de la Conselleria pel que fa al perfil que ha d’ocupar 

un traductor, que sovint no és un tècnic. 

• Establiment, per part de Conselleria d’uns paràmetres tècnics: (grup a què 

ha de pertànyer el tècnic, pressupost mínim, infraestructures mínimes, 

funcions del lloc de treball) que han de seguir els ajuntaments si volen 

disposar d’ajudes. 

 

3. Instem l’AVL perquè faça una anàlisi de la situació dels tècnics a partir de 

l’enquesta lliurada i aquestes conclusions, i que les faça arribar a la DGPL 

(això pot ajudar a establir els paràmetres esmentats adés). 

 

4. Els tècnics constatem la necessitat de la creació d’una xarxa tècnica de 

serveis lingüístics d’àmbit local. 

 

5. Instem l’AVL perquè exercisca la potestat d’exigir l’aplicació dels RNL 

(Reglaments de Normalització Lingüística) i la seua aprovació en els 

ajuntaments que no els tinguen. Com també l’aplicació de la catalogació dels 

llocs de treball en funció del seu perfil lingüístic (el requisit lingüístic). 

 

6. Sol·licitem que la tramitació de les ajudes siga assumida per la DPGL i no 

delegue en la FVMP i les cambres. 

 

7. Demanem la participació com a tècnics en la futura Comissió de Llenguatge 

Administratiu. 

 

8. Instem l’AVL perquè faça un informe sobre l’incompliment de l’ús del valencià 

en els BOPV. Actualment sols és bilingüe la caràtula i la resta està en castellà, 

la qual cosa significa una burla als ajuntaments que envien la documentació en 

valencià. 

 

9. Reclamem i instem que es demane el requisit lingüístic per a l’accés a la 

funció pública. 

 

10. Instem l’AVL perquè valencianitze la pròpia seu (retolació) i, en especial, 

perquè els seus membres facen un ús d’un estàndard oral el més correcte 

possible. 
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Prèviament, quatre o cinc tècnics, en representació de la resta de tècnics de 

l’Administració local s’havien reunit amb membres de la Secció de Foment a fi 

de mostrar les actuacions que duen a terme i les seues inquietuds. Segurament 

fruit d’aquests contactes va nàixer la convocatòria d’aquesta trobada i de retruc 

la jornada convocada per la DGPL, òrgan responsable de la recuperació del 

valencià d’acord amb l’Estatut. 

 

 
1.7.6 La Federació d’Escola Valenciana i els ajuntaments 
 

 

Escola Valenciana. Federació d’associacions per la llengua, 

també anomenada  Federació d’Escola Valenciana (FEV) és 

una associació que va nàixer el 21 de novembre de 1990 per tal 

de treballar per la normalització de la llengua en tots els àmbits 

del País Valencià. Tanmateix, els primers camps d’actuació, tal 

com indica el seu nom, era promoure i defensar l’ensenyament 

en valencià i del valencià. 

 

Els seus objectius tenen una relació directa amb el canvi lingüístic i amb la 

feina i els objectius que despleguen els serveis lingüístics en l’Administració 

local: 

 

1. Promoure i coordinar, en tots els nivells, l’ensenyament democràtic i de 

qualitat en valencià. 

2. Defensar, promoure i estendre el camp d’acció dels centres que 

imparteixen ensenyament en valencià, segons les peculiaritats de 

cadascuna de les comarques, tot facilitant la iniciativa de noves 

experiències en aquest camp, i exigint que es garantisca l’ensenyament 

en tots els nivells. 

3. Promoure activats culturals i lúdiques relacionades amb l’ensenyament i 

d’altres àmbits d’ús de la llengua. 

4. Potenciar la unió i la coordinació dels professionals que treballen en els 

centres d’ensenyament en valencià, dels pares i les mares, i de 
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l’alumnat, així com també la seua participació en les activitats 

encaminades a la consecució dels fins proposats. 

5. Treballar per la normalització plena del valencià, exigint-lo en totes les 

manifestacions internes i externes dels estaments oficials i privats, i als 

mitjans de comunicació, des de l’Oficina de Promoció del Valencià. 

6. Crear un mitjà escrit de comunicació (la revista Sembra) que explique i 

informe de les activitats de la Federació Escola Valenciana i de les 

entitats que la integren. 

7. Realització de campanyes divulgatives que expliquen les raons 

psicopedagògiques, socials i culturals de l’ensenyament en valencià – 

Programa d’Ensenyament en Valencià i Programa d’Immersió 

Lingüística en Valencià. 

8. Potenciar l’adopció de mesures que possibiliten, a tota la població, 

l’aprenentatge real del valencià i el desenvolupament de la identitat 

cultural del País Valencià. 

9. Potenciar dins del municipi la participació en el Concurs literari en 

Valencià Sambori i si de cas organitzar-ne un de caràcter local. 

10. Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats esmentades, o que 

col·labore a dur-les a terme. 

 
 
1.7.6.1 Compromís per la llengua 

 

 

L’any 2002, la Federació d’Escola Valenciana (FEV) va elaborar 

un document que incloïa 50 mesures de compromís per la llengua 

per tal d’aconseguir que el català tinga un ple ús dins de la nostra 

societat i es convertisca en un element de cohesió i d’identificació 

col·lectiva. 

 

Aquest document, anomenat Compromís per la llengua o 50 mesures per al 

compromís pel valencià, el van oferir a partits polítics, sindicats, entitats 

cíviques, culturals i acadèmiques perquè l’estudiaren i, si realment es volien 

comprometre a defensar i dur a la pràctica les mesures indicades dins de la 
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seua competència –àmbit polític, àmbit administratiu, àmbit social, àmbit de la 

comunicació i/o àmbit educatiu–, l’aprovaren i s’adheriren al manifest. 

 

El 22 de novembre de 2002, els partits polítics, els sindicats, les entitats 

cíviques, culturals i acadèmiques que s’hi van adherir van ser: Mesa per 

l’Ensenyament en Valencià, Escola Valenciana, Federació d’Associacions per 

la llengua, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Confederació 

d’Associacions de Pares i Mares Gonçal Anaya, Intersindical Valenciana. 

Comissions Obreres del País Valencià, Unió General de Treballadors del País 

Valencià, Partit Socialista del País Valencià, Esquerra Verda, Esquerra Unida 

País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià, Bloc Nacionalista 

Valencià, Acció Cultural del País Valencià i Ajuntaments pel Compromís. 

 

 

1.7.6.2 Ajuntaments pel Compromís 

 
El document de Compromís per la llengua, modificat d’acord amb les mesures 

sobre les quals tenien competència l’Administració local, també va arribar als 

plens dels ajuntaments en forma de moció presentada per d’algun partit polític 

–bé del Govern o bé de l’oposició– a instàncies d’Escola Valenciana. 

 

Al final de 2004, els ajuntaments que van adoptar l’acord, els Ajuntaments pel 

Compromís, van ser:  

Aielo de Malferit, Alaquàs, Albalat de la Ribera, Alboraia, l’Alcúdia de Veo, 

l’Alcúdia, Alfafar, l’Alfàs del Pi, Almoines, l’Alqueria d’Asnar, Atzeneta del 

Maestrat, Ares del Maestrat, Banyeres de Mariola, Barxeta, Beniarrés, 

Benicàssim, Benifaió, Benimodo, Benissanó, Bocairent, Burjassot, Busot, el 

Campello, Carcaixent, Carrícola, Castelló de Rugat, Cerdà, Cocentaina, Dénia, 

Elx, Faura, Finestrat, Gavarda, Ibi, Llíber, Massamagrell, Moncofa, 

Montaverner, Montitxelvo, Montserrat, Muro, Nules, Oliva, Onda, Onil, 

Ontinyent, Otos, el Palomar, Pedreguer, Petrer, Picanya, Riola, Rossell, Sagra, 
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Sagunt, Sant Joan d’Alacant, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Vila-real, 

Vilafranca, Xaló.169 

Aquest mateix document o proposta d’acord també es va presentar en diversos 

consells escolars municipals –formats pel regidor/a d’Educació de l’ajuntament, 

pels directors/es dels centres escolars públics i concertats (no privats) del 

municipi i per una representació dels pares i mares d’alumnes– perquè 

adoptaren l’acord d’adherir-se al manifest Compromís pel valencià. 

 

 

1.7.6.3 Conveni de col·laboració entre la FEV i els ajuntaments 

 

L’any 2003, Escola Valenciana va engegar un nou projecte per tal de promoure 

la normalització lingüística en l’àmbit municipal. Aquest projecte consistia a 

signar un conveni marc de col·laboració entre un ajuntament i la FEV per 

organitzar actuacions conjuntes per la llengua. 

 

La iniciativa, en paraules del president de la FEV, Diego Gómez, és «un pas 

més» en el Compromís per la llengua. L’objectiu és que diversos municipis 

posen per escrit les mesures recollides en el Compromís i assumisquen altres 

projectes d’Escola Valenciana. 

 

Entre les mesures que adoptades pels ajuntaments, segons els convenis 

signats amb Picanya i Silla, destaquen la realització de campanyes de 

normalització, el foment del valencià en els comerços i en els òrgans de 

comunicació municipals, la realització de cursos de llengua per a immigrants, el 

suport al gabinet de promoció i dinamització lingüística o la difusió entre els 

pares dels programes d’ensenyament en valencià. El desig d’Escola 

Valenciana, apunta Gómez, és que aquests municipis puguen convertir-se en 

un referent i un model  per a uns altres de les seues comarques.170 

                                                 
169 La relació actualitzada d’Ajuntaments pel Compromís es troba en la pàgina web de la 
Federació d’Escola Valenciana (www.fev.org/ajuntamcompromis.htm). 
 
170 «Escola Valenciana busca pueblos comprometidos con la lengua propia», Levante, 25 de 
novembre de 2003. 
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«Guaix, Coordinadora pel Valencià. Horta Sud» integrada dins de la FEV va 

signar diversos convenis de col·laboració amb alguns ajuntaments de l’Horta 

Sud per tal de dur a terme, conjuntament, activitats de caràcter docent, cultural 

i de normalització lingüística. 

 

Les diferents modalitats de col·laboració dels convenis s’emmarcarien en les 

línies següents, que posteriorment caldria concretar d’acord amb les 

necessitats lingüístiques del municipi en qüestió. 

 

a) L’execució de projectes i programes de desenvolupament conjunt, que 

tinguen una incidència directa en els centres i els instituts de la localitat. 

b) La cooperació en programes i activitats relacionades amb la 

normalització del valencià en els diferents àmbits d’ús social.  

c) L’assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat 

d’ambdues entitats. 

d) L’organització i la realització d’activitats comunes relacionades amb la 

promoció social de la nostra llengua. 

e) L’intercanvi de personal, quan les característiques del treball ho 

requerisquen.  

f) Totes les altres que es consideren d’interès mutu, dins de les 

disponibilitats de les parts i de les activitats que constitueixen l’objectiu 

d’aquest acord marc.  

 

Una comissió mixta formada per un representant de cada institució és la que 

s’encarrega de preparar les actuacions concretes que consideren adequades 

per al municipi, d’acord amb les clàusules del conveni signat.171 

 

No obstant això, no tots els ajuntaments són vàlids per tal de signar aquests 

convenis, ja que només ho poden fer aquells que el seu Govern tinga una 

política lingüística favorable a la normalització del català.  
                                                 
171 Vegeu en l’annex 9 el Conveni de col·laboració signat l’11 de desembre de 2003 entre 
l’Ajuntament de Silla i Guaix, Coordinadora pel Valencià. Horta Sud (integrada dins d’Escola 
Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua).  
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Per a la FEV, l’objectiu d’aquests convenis entre la Federació i els ajuntaments 

no és qui hi haja moltes administracions locals que signen i manifesten una 

voluntat envers la llengua i que després aquests convenis es queden en un 

calaix, sinó que aquests convenis es duguen a la pràctica i no queden en paper 

mullat. 

 

Normalment, els ajuntaments compromesos també solen ajudar 

econòmicament la FEV perquè puga executar amb èxit els projectes de 

normalització lingüística, amb especial incidència en aquells que es realitzen en 

els municipis col·laboradors: trobades d’escoles en valencià, campanyes, 

congressos, revista Sembra, concurs literari infantil Sambori, elaboració de 

material didàctic...172 

 

Voluntariat pel Valencià i els ajuntaments 

 

    
 

L’any 1995, la Federació d’Escola Valenciana va engegar un nou projecte amb 

la col·laboració i coordinació d’una vintena de serveis lingüístics dels 

ajuntaments del País Valencià i altres entitats. Aquest projecte que està en 

marxa actualment s’anomena Voluntariat pel Valencià.  

 
                                                 
172 La Generalitat Valenciana no subvenciona ni ofereix ajuts econòmics a la Federació Escola 
Valenciana per tal de realitzar activitats que afavorisquen la normalització plena del valencià en 
tots els àmbits perquè defensen la unitat de la llengua catalana i parlen de català en els 
estatuts. En canvi subvenciona, amb fortes quantitats econòmiques, associacions que 
potencien el secessionisme lingüístic, com ara la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Lo Rat 
Penat... 
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Aquest projecte ha estat fruit gràcies, d’una banda, als convenis de 

col·laboració signats entre la FEV i els ajuntaments i, de l’altra, a la coordinació 

que els serveis lingüístics municipals mantenen periòdicament a través de les 

reunions i dels correus electrònics. 

 

Els ajuntaments que han decidit coordinar-se amb aquesta associació per la 

llengua, a través dels serveis lingüístics, a fi de promoure l’ús del català entre 

els ciutadans que no tenen una fluïdesa oral, han estat els següents: Albal, 

Aldaia, Algemesí, Benicàssim, Benetússer, Gandia, l’Alcúdia, Massamagrell, 

Montserrat, Mutxamel, Oliva, Petrer, Picanya, Picassent, Sagunt, Silla, Torrent, 

Vila-real, Xàbia i Xàtiva. 

 
Voluntariat pel Valencià és el projecte de participació lingüística que té per 

objectiu posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la 

setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar en català amb 

persones del poble que volen llançar-se a parlar català. Són moltes les 

persones que desitgen utilitzar el català per a comunicar-se, i necessiten 

situacions reals de la vida per a fer-ho. També l’alumnat que aprèn català a les 

aules necessita completar el seu aprenentatge de la llengua oral. 

 

Aquest projecte pot ajudar-los a superar la possible inseguretat que provoca 

l’ús d’una nova llengua. És una manera de facilitar aquest contacte personal 

entre un parlant del català i una persona disposada a reforçar l’aprenentatge 

previ. 

 

Aquesta iniciativa, a més de facilitar a l’alumnat un interlocutor per poder 

conversar en català, vol incidir en els hàbits lingüístics dels catalanoparlants i 

consolidar la idea que el català és i ha de ser “llengua d’acollida”. 

 

Els voluntaris han d’intentar trobar un punt de comunicació. No es tracta de fer 

una classe. Han de proposar fer activitats lliures com anar a comprar, demanar 

informació per fer una activitat, anar a una biblioteca... 
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L’objectiu d’aquestes activitats és aconseguir que els aprenents parlen i perden 

la por a fer-ho. El voluntaris han de deixar parlar lliurement i, només al final de 

la conversa, faran algunes correccions. Depenent dels aprenents, els primers 

dies, els voluntaris parlaran a poc a poc, vocalitzant bé. Han de procurar no 

canviar de llengua. Els aprenents han de procurar parlar tant com puguen en 

català, per aconseguir el màxim de fluïdesa. 
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2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DELS SERVEIS 

LINGÜÍSTICS: EXEMPLES  

 
2.1.  Introducció 

2.2.  Activitats culturals 

2.3.  Toponímia 

2.4. Senyalització 

2.5.  Activitats d’ajuntaments i mancomunitats 

2.5.1  Ajuntament d’Alacant 

2.5.2  Ajuntament d’Alcoi 

2.5.3  Ajuntament de l’Alcúdia 

2.5.4  Ajuntament d’Aldaia 

2.5.5  Ajuntament d’Alzira 

2.5.6  Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell 

2.5.7  Ajuntament de Carlet 

2.5.8  Ajuntament de Cocentaina 

2.5.9  Ajuntament d’Elx 

2.5.10 Ajuntament de Dénia 

2.5.11  Ajuntament de Gandia 

2.5.12  Ajuntament de Massamagrell 

2.5.13  Ajuntament de Monòver 

2.5.14  Ajuntament de Novelda 

2.5.15  Ajuntament d’Oliva 

2.5.16  Ajuntament d’Ontinyent 

2.5.17  Ajuntament de Paterna 
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2.5.18  Ajuntament de Picanya 

2.5.19  Ajuntament de Sagunt 

2.5.20  Ajuntament de Silla 

2.5.21  Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 

2.5.22  Ajuntament de Vila-real 

2.5.23  Ajuntament de Vinaròs 

2.5.24  Ajuntament de Xàbia 

2.5.25  Ajuntament de Xirivella 

2.5.26 La Mancomunitat el Xarpolar 

2.5.27  La Mancomunitat de Municipis de la Safor 

2.5.28  La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida 
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2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DELS SERVEIS 

LINGÜÍSTICS: EXEMPLES  

 

2.1 Introducció 

 

Alguns ajuntaments i mancomunitats de municipis despleguen una tasca 

important de dinamització lingüística entre la població en general a través d’una 

sèrie d’actuacions en català que afavoreixen el procés de normalització 

lingüística. Aquestes activitats sovint són dissenyades o planificades pel servei 

lingüístic corresponent, o de vegades el servei lingüístic només hi col·labora 

amb l’assessorament lingüístic.  

 

Com hem vist, el servei lingüístic s’encarrega de la traducció o correcció de la 

documentació administrativa, la formació dels treballadors i la dinamització. 

Però aquestes no són o no haurien de ser les úniques actuacions d’una 

administració que ha de tenir com a objectiu garantir l’ús normal del català al 

municipi. Si fóra així, la normalització lingüística seria anecdòtica i simbòlica, no 

real. 

 

Sovint, des dels departaments de Cultura, Joventut, Ensenyament, Medi 

Ambient, la Dona... s’organitzen activitats que contribueixen a fer que el català 

siga la llengua de comunicació habitual i de treball en un municipi 

catalanoparlant.  

 

En canvi, trobem altres departaments, tret d’excepcions, en què el català no 

arriba a ser la llengua de treball o de comunicació. Aquests departaments solen 

ser Intervenció, Tresoreria, Gestió Tributària, Secretaria (a excepció de les 

actes del Ple), Urbanisme, Activitats, Serveis Jurídics, Contractació o Policia 

Local. 

 

Les actuacions que contribueixen a la normalització lingüística al municipi 

poden ser de dos tipus: 
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1. Actuacions que fomenten i promouen l’ús 

2. Actuacions que garanteixen l’ús normal del català 

 

D’entre les actuacions que fomenten i promouen l’ús del català, podem 

destacar-ne: les convocatòries de premis literaris (narrativa, poesia, assaig, 

obres de teatre, investigació...); l’organització de tallers d’animació lectora; 

l’oferta de cursos de català per a persones adultes; la col·laboració i 

coordinació amb associacions que treballen per la normalització de la llengua 

(instituts d’estudis comarcals, associacions per la llengua, blocs Jaume I...); la 

creació de centres d’autoaprenentatge o espais per al català a les biblioteques; 

el programa sobre el Voluntariat pel Valencià (parelles lingüístiques)... 

 

I, pel que fa a les actuacions que garanteixen l’ús normal del català per ser la 

llengua vehicular en la comunicació i en el treball, per exemple, tenim la 

substitució progressiva de la senyalització del poble que és incorrecta (per 

antiquada o en castellà) i la recuperació de la toponímia urbana i rústica 

pròpies; la inclusió del requisit lingüístic en la relació de llocs de treball; 

l’aplicació dels reglaments de normalització lingüística; la programació de 

teatre, música, exposicions, conferències, cursos...; la programació de tertúlies 

literàries dels nostres autors; la programació de recitals de poesia; els 

homenatges a personatges il·lustres de la llengua i cultura catalanes... 

 
 

2.2 Activitats culturals 

 

Els departaments de Cultura i Educació dels ajuntaments i les mancomunitats 

programen les activitats tenint en compte la promoció i la difusió de la llengua i 

la cultura pròpies.  

 

D’una banda, podem trobar diferents programacions culturals en català, com 

ara teatre, recitals de poesia, titelles per als més menuts, exposicions, 



 271

cantautors, homenatges a personatges del món de la literatura, contacontes, 

tertúlies literàries... 

 

Les programacions culturals solen ser trimestrals, però sempre hi ha dates on 

la programació és més adient, com ara el 9 d’Octubre, Falles, Nadal, la 

setmana de la Dona... Alguns ajuntaments també commemoren el 25 d’Abril, 

com l’Ajuntament de Gandia, que l’any 1997 va recordar la derrota d’Almansa i 

la consegüent destitució dels nostres Furs amb un acte institucional de baixada 

de banderes del balcó consistorial. També es va editar un cartell en què es 

reproduïa el Decret de Nova Planta i la sol·licitud de derogació per part del Ple 

de la corporació municipal. 

 

De l’altra, programen tallers, cursos i jornades que promouen la formació de les 

persones adultes quant a llengua i cultura. 

 

I, finalment, molts ajuntaments convoquen premis literaris amb l’objectiu de 

promoure l’ús del català en un municipi i la creació literària, i prestigiar així la 

llengua pròpia. 

 

Al País Valencià tenim diverses convocatòries amb objectius sovint diferents. 

Aquests premis majoritàriament són per a obres de narrativa i poesia, però 

també en podem trobar de teatre, còmic, investigació... Els destinataris 

d’aquests premis poden ser els veïns del poble o la comarca o bé persones de 

tot l’àmbit lingüístic català. Tanmateix, totes les convocatòries tenen una 

característica comuna, totes són ben importants per a la recuperació de l’ús de 

la llengua catalana. 

 

És per aquest motiu que hem dedicat un apartat d’aquest treball a l’estudi dels 

premis literaris convocats pels ajuntaments i les mancomunitats del País 

Valencià. 

 

A més a més, els ajuntaments destinen part del pressupost a subvencionar i 

col·laborar amb les activitats de les associacions que influeixen en el municipi. 
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2.3 Toponímia173 

 

La primera senya d’identitat d’un poble és la seua denominació. En aquest 

sentit, i a falta d’una política lingüística decidida a favor de la recuperació de la 

toponímia catalana per part dels governs valencians, molts ajuntaments han 

encetat l’expedient administratiu de canvi de denominació, uns exclusivament 

en català i altres en la doble denominació català/castellà. 

 

L’òrgan encarregat d’aprovar la toponímia del País Valencià és el Consell de la 

Generalitat Valenciana. Tanmateix, el nom de les vies urbanes ha de ser 

determinat pels ajuntaments corresponents. 

 

Quant a la denominació de les vies urbanes, pràcticament tots els ajuntaments, 

d’una manera o altra, han anant normalitzant el nom dels carrers, de les places, 

de les avingudes... uns només en català i d’altres en un bilingüisme innecessari 

i estèril, tot depenent de la voluntat de la política municipal i del pressupost 

necessari per tal de canviar totes les plaques del poble. La tipologia és diversa. 

 

Podem trobar municipis en què la retolació del nom genèric i del nom propi és 

en català en totes les plaques del poble, mantenint així una harmonia, una 

uniformitat i una imatge de poble catalanoparlant. En altres pobles, en canvi, 

trobem que tant el nom genèric i com el nom propi es troben duplicats, per 

exemple carrer Major / calle Mayor, carrer de Dénia / calle de Denia.  

 

Finalment, hi ha pobles en què la substitució i normalització de les plaques és 

progressiva i, per tant, podem trobar la retolació en català, en castellà i, en 

alguns casos, també en forma bilingüe. 

 

Quant a les senyalitzacions dels camins rurals, pràcticament tots els 

ajuntaments coincideixen a anar substituint-les d’acord amb les necessitats i 

sempre en català, ja que és la toponímia tradicional i històrica.  

 

                                                 
173 Vegeu l’apartat de la toponímia municipal d’aquest treball. 
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2.4 Senyalització  

 

Quant a la senyalització informativa, pràcticament tots els ajuntaments l’han 

anat substituint en català, a excepció d’alguns que han preferit la fórmula del 

bilingüisme castellà/català. Fins i tot, alguns pobles molt turístics tenen alguna 

d’aquestes senyalitzacions en altres llengües com l’anglès. 

 

Pel que fa als guals o les plaques de prohibició provisional per obres, festes..., 

no tots han aconseguit arribar a emprar el català de manera habitual. 

 
 

2.5 Activitats d’ajuntaments i mancomunitats 

 
Aquest apartat és fruit del treball d’investigació que vam elaborar l’any 1998, en 

el marc dels cursos de doctorat del Departament de Filologia Catalana a la 

Universitat de València. En aquesta ocasió vam sol·licitar als responsables dels 

serveis lingüístics municipals que ens enviaren tot allò que consideraren que 

ens poguera ser útil per tal de conèixer la realitat i les experiències de la 

normalització lingüística en l’Administració local.174  

 

Així doncs, el resultat respon a una selecció de les activitats que vam 

considerar més importants i destacades a partir de la informació que ens van 

facilitar els serveis lingüístics en aquell moment. Per tant, cal tenir en compte 

que no hi són tots els ajuntaments ni tots els serveis lingüístics. A més, algunes 

d’aquestes dades s’han completat i actualitzat a través la informació que ens 

ofereixen pàgines web, díptics divulgatius, butlletins d’informació municipal, el 

Teuladí... i altres publicacions.  

 

Al capdavall, l’objectiu és fer una descripció, a tall d’exemple o mostra 

representativa, de les actuacions més importants que es fan des dels serveis 

lingüístics municipals per la recuperació i l’extensió de la llengua, i disposar 

                                                 
174 Vegeu l’apartat de Preliminars en aquest treball de recerca. 
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d’una visió general i panoràmica del conjunt d’activitats per la llengua catalana 

en l’àmbit de l’Administració local. 

 

Tal com es pot comprovar, hi ha una gran diversitat i tipus d’actuacions, perquè 

també hi ha una gran diversitat de situacions sociolingüístiques en l’àmbit de 

l’Administració municipal: unes són merament simbòliques i anecdòtiques, 

informatives; algunes són de tipus cultural o de dinamització lingüística; 

d’altres, però, són campanyes de sensibilització lingüística, accions 

perfectament planificades, executades i avaluades pel servei lingüístic 

corresponent. En general, totes es relacionen amb la promoció de la llengua i 

són, sens dubte, una peça important en el procés de recuperació lingüístic i 

cultural. 

 

2.5.1 Ajuntament d’Alacant 
 

• La convocatòria del Premi Contarella de Narrativa en Valencià. Es tracta 

d’un premi adreçat a xiquets i xiquetes d’edats que oscil·len entre els 

tres i els dotze anys. 

 

• La concessió de subvencions a entitats cíviques, com l’Associació Cívica 

per la Normalització del Valencià. 

 

• La col·laboració en l’edició de la revista d’estudis comarcals Quaderns 

del Migjorn. 

 

 

2.5.2 Ajuntament d’Alcoi  
 

• L’organització de la campanya de presentació del Gabinet Municipal amb 

cartells, targetes, díptics, adhesius, etc. (1990). 

 

• Les activitats programades per a donar a conèixer la nova Regidoria de 

Promoció Lingüística, el Pla d’actuació i els objectius fixats (1996): 
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– diverses reunions amb els regidors i els responsables dels departaments 

de l’Ajuntament i amb les associacions més sensibilitzades per la llengua 

perquè s’hi impliquen; 

– cal destacar-ne l’intent de creació, en el si de l’Ajuntament, d’una 

Comissió de Seguiment en matèria de normalització lingüística; 

– les subvencions a projectes que, per la seua repercussió i abast social, 

poden afavorir el procés de normalització lingüística a la ciutat. 

 

• L’organització i posterior publicació de les Jornades de Sociolingüística: 

– I Jornades: La llengua estàndard (1992). 

– II Jornades: L’ús social i el futur de la llengua (1993). 

– III Jornades: Normalització i planificació lingüístiques (1994). 

– IV Jornades: La política lingüística a l’estat espanyol: balanç i 

perspectives (1995). 

– V Jornades de Sociolingüística: Comunitat lingüística i espais 

comunicatius (1996). 

– VI Jornades de Sociolingüística: Nous factors de la política lingüística: 

espais lingüístics i tecnologia (1997). 

– VII Jornades de Sociolingüística: La política lingüística en el món global 

(1998). 

 

• Les activitats de Nadal: 

– la programació de la campanya «Bon Nadal i bon profit» (1993); 

– la difusió de calendaris de taula (1994); 

– la difusió de les cartes als Reis Mags (1995); 

– la publicació i difusió d’El petit vocabulari dels joguets (1996); 

– l’edició del llibre Carta als Reis Mags i un disc compacte amb nadales 

(1997). 

 

• Activitats per a la festa del 9 d’Octubre: 

– L’any 1996 es va editar La ciutat. Vocabulari bàsic il·lustrat, es van 

repartir adhesius amb el lema «9 d’Octubre a Alcoi. Una festa, un País» i 

senyaladors de llibres. A més, el Gabinet va instal·lar una caseta a la 

Glorieta per tal de donar informació de tota mena (exàmens de la JQCV, 
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drets lingüístics, bibliografia de consulta, diccionaris, material informàtic 

en català, etc.) i va repartir material de propaganda i difusió propi i de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, adhesius, etc. També van 

col·laborar en l’organització de despertades de dolçainers i tabaleters per 

tots els barris de la ciutat. 

– L’any 1997 es va programar l’exposició «Infoimatge 97», una mostra 

d’informàtica, multimèdia, Internet i vídeos en català, es va editar el 

cartell i el tríptic L’ordinador. Vocabulari bàsic il·lustrat i es va fer una 

exposició sobre pel·lícules de vídeo en català (infantils i per a adults). A 

més, el 16 d’octubre va organitzar la presentació-tertúlia de la novel·la 

Dones i lliris, de Maroto. 

 

• La convocatòria, en col·laboració amb la Regidoria de Cultura, de dues 

beques de 75.000 pessetes, adreçades a joves universitaris, per a 

l’assistència als XXVI Premis Octubre organitzats per la Fundació Ausiàs 

Marc (1997). 

 

• L’organització de l’exposició d’«Etiquetes de Productes en Català» (1998). 

 

• Pel que fa a les campanyes per promocionar l’ús de la llengua per sectors, el 

Gabinet ha elaborat dos programes: 

 

D’una banda, un programa per al sector comercial i, de l’altra, un programa 

per a les associacions, amb els lemes «en valencià, no ho dubtes!», «el 

valencià, cosa de tots», «en valencià, tin-ho clar!», «es nota que vivim a 

Alcoi?» i «es nota que vivim al País Valencià?» 

 

Aquests dos programes sectorials pretenen aconseguir una major presència 

del català en aquests sectors mitjançant visites personalitzades i reunions 

amb els establiments, les associacions o les entitats, en les quals el Gabinet 

ofereix un servei de traducció i assessorament gratuït, cursos de llengua, 

bonificació d’impostos, etc. S’intenta, doncs, amb la signatura d’acords i 

convenis, promoure el major suport i autoimplicació possible dels membres 
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de les associacions i/o comerços, conèixer els obstacles, les necessitats i 

les capacitats, i recollir dades sobre la situació sociolingüística. 

 

• La signatura de dos convenis de col·laboració amb Ràdio Alcoi i amb 

Edicions Bromera: 

 

– El conveni amb Ràdio Alcoi permet l’emissió del programa de ràdio en 

català El Ventall, tots els dissabtes, de 13 a 14 hores, on es promou l’ús 

de la llengua, es difonen els valors culturals de les nostres comarques, 

es fomenta l’afició a la lectura, es promocionen i fomenten les activitats 

culturals que es realitzen a Alcoi i a la comarca del Comtat i es difonen 

les activitats realitzades pel Gabinet, les convocatòries i dates dels 

exàmens de la JQCV i les ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús 

del català.  

– El conveni amb Edicions Bromera ha permès, entre d’altres, la publicació 

del llibre Política i planificació lingüístiques - Lectures de Sociolingüística 

I que recull una selecció de ponències de les I, II, III i IV Jornades de 

Sociolingüística. 

 

 

2.5.3 Ajuntament de l’Alcúdia 
 

• Les retolacions i senyalitzacions en català dels diversos elements del 

municipi, per fases: dependències municipals, plaques de carrers, plaques 

de trànsit, parcs, guals, etc. 

 

• Les exempcions de taxes a les noves retolacions, amb l’objectiu de 

promocionar l’ús del català, sobretot en l’àmbit comercial, amb l’exempció de 

les taxes sobre les noves retolacions dels comerços.  

 

• La convocatòria de premis literaris, adreçats als centres escolars, amb 

l’objectiu de promocionar l’ús de la llengua literària. Els premis consisteixen 

en material escolar o xecs per a l’adquisició de material de papereria o 

llibreria. 
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• La confecció d’un calendari escolar (1996 i 1997) adaptat a les festes locals i 

que presenta en cada mes de l’any un refrany popular. En aquest calendari, 

l’Ajuntament de l’Alcúdia hi aprofita també per oferir la informació de les 

tasques de l’Oficina i promocionar-hi la llengua: «El valencià és cosa nostra. 

Fem-lo valdre». 

 

• L’edició d’un periòdic local íntegrament en català, cada dos mesos, amb la 

finalitat de difondre i informar sobre les activitats municipals i del poble en 

general. L’edició del Butlletí Municipal d’Informació Eina, també en català, 

una vegada a l’any, amb l’objectiu d’establir un contacte del govern 

municipal amb el poble. 

 

• Les publicacions culturals: la col·lecció «Fulls d’Investigació locals», Ausiàs 

Marc, etc. 

 

 

2.5.4 Ajuntament d’Aldaia 
 

 La col·laboració amb els actes culturals: la publicitat, els cartells i els 

programes divulgatius de les exposicions, concurs de fotografia Aldaia Jove, 

jornades, Escola d’Estiu, actuacions musicals (Concerts de Primavera, 

Concurs de Nadales, Festival de Jazz, Masses Corals, Concurs de Música 

Jove Aldaia-Xirivella, etc.), commemoracions (9 d’Octubre, Dia de la 

Constitució, Setmana de la Dona, Carnestoltes, Setmana dels Nostres 

Majors, Setmana de la Joventut, Fira de la Primavera, etc.) es fan en català.  

 

 Les convocatòries de premis: els Premis a Universitaris i el Certamen Literari 

Juvenil Cristòfor Aguado i Medina. 

 

 Les publicacions: l’edició del llibre orientatiu per als alumnes que acaben 

l’EGB I després de l’EGB?, els treballs guanyadors del Certamen Literari, les 

guies de novetats de llibres de les biblioteques, el llibre de festa, el llibre de 

la Junta Local Fallera, etc. 
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2.5.5 Ajuntament d’Alzira  

 

 L’edició d’un tríptic amb els drets lingüístics dels ciutadans davant de 

l’administració. A més, aquest tríptic reprodueix un model de sol·licitud en 

què es demana totes les comunicacions que s’envien estiguen escrites en 

valencià. 

 

 L’edició, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Ciència, d’un llibret 

sobre la catalanització dels noms de persona Com et diuen?, on hi ha una 

llista de noms en català, amb el seu significat etimològic, la seua traducció al 

castellà, i un model de sol·licitud per a demanar la traducció i el canvi de 

nom en el Registre Civil. 

 

 La confecció de calendaris escolars (1996-97 i 1997-98) i laborals (1997 i 

1998) adaptats a les festes locals i les activitats culturals, en què insereix per 

a cada mes de l’any un refrany popular. En aquest calendari, a més, hi ha la 

informació de les tasques que ofereix l’Oficina i informa sobre els drets 

lingüístics amb la campanya «El valencià val. Fem-lo valdre». 

 

 L’elaboració d’una sèrie de Recomanacions del Servei Alzireny de Promoció 

i Ús del Valencià sobre el procés de normalització lingüística. La Comissió 

de Govern ha aprovat aquestes recomanacions i instruccions, de manera 

que el servei lingüístic serà «consultat obligatòriament per tots els 

departaments i les dependències municipals prèviament a l’elaboració o 

l’encàrrec de tots els impresos, formularis, rètols i indicadors exteriors i 

interiors, inscripcions, segells, fullets, cartells i publicacions de caràcter 

informatiu, anuncis, convocatòries i documents municipals que s’hagen de 

dirigir al públic en general, amb l’objectiu de valencianitzar i supervisar els 

textos que continguen». 
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2.5.6 Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell  
 

• La realització d’una campanya de distribució de fullets sobre drets lingüístics 

per tots els comerços i les tendes del municipi perquè es troben a l’abast de 

tots els ciutadans i les ciutadanes. 

 

 

2.5.7 Ajuntament de Carlet 
 

 L’edició de calendaris de butxaca i de senyaladors de lectura per a donar a 

conèixer l’Oficina, amb el lema «Naturalment en valencià». 

 

 L’edició del joc El trobador, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i 

la Caixa d’Estalvis de Carlet, a fi de combinar el joc amb la cultura i de 

conèixer la llengua i el poble de Carlet. A més, aquest joc es pot fer servir en 

activitats didàctiques d’ensenyament, setmanes culturals, jocs de grup, etc. 

 
 
2.5.8 Ajuntament de Cocentaina  

 

 La col·laboració amb la Universitat d’Alacant en l’organització dels Cursos 

d’Estiu, les Jornades d’Hivern i les Jornades de Primavera que es realitzen 

al Palau Comtal de Cocentaina. 

 

 La preparació, en coordinació amb les regidories de Cultura i Educació, i 

l’Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua, de la 

Trobada d’Escoles en Valencià de Cocentaina (El Comtat - 6 de juny de 

1998). 

 

 L’organització de cursos de llengua adreçats al personal de l’Ajuntament: 

Introducció al Llenguatge Administratiu i Introducció al Llenguatge dels 

Mitjans de Comunicació. 
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 La difusió d’un full per tal de donar a conèixer el nou servei lingüístic: 

«L’Ajuntament t’informa. L’Oficina Municipal de Promoció Lingüística: un nou 

Servei de l’Ajuntament obert a tot Cocentaina». 

 

 

2.5.9 Ajuntament d’Elx  

 

 La convocatòria anual del Concurs Escolar de Narrativa Curta en Valencià 

Ajuntament d’Elx (des de 1993), en el qual poden participar tots els escolars 

que ho desitgen, amb edats compreses entre els 6 i els 14 anys. S’hi 

estableixen dues seccions: secció A, de 6 a 10 anys, i secció B, d’11 a 14 

anys. 

 

 L’edició i difusió del joc historicocultural, educatiu i turístic anomenat 

Coneguem el nostre terme, semblant al joc de l’oca. 

 

 L’edició de targetes nadalenques de felicitació on s’expliquen algunes 

receptes de menjars típics valencians, amb els lemes «Bon Nadal... i bon 

profit», «Bon menjar i bona gent», «Enguany, felicita a tots en valencià». 

 

 A més, l’edició i difusió d’un munt de material publicitari de promoció del 

català i del servei lingüístic: calendaris, senyaladors de llibres, gorres, 

bolígrafs, camisetes, bosses, estoigs de llapis, magnètics telefònics, para-

sols per a cotxes, tríptics informatius, trencaclosques, agendes informatives, 

etc. 

 

 La instal·lació de tanques publicitàries pel terme municipal amb el lema 

«Mirant el futur, a Elx, parlem valencià». 

 

 La participació d’Assutzena Sangüesa de l’Oficina d’Ús i Ensenyament del 

Valencià juntament amb Joan-Carles Martí, president d’«El Tempir» en un 

programa en Onda Cero Ràdio d’Elx sobre l’ús del valencià a Elx. També hi 

participen, per telèfon un regidor d’EU i un altre del PP. 
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2.5.10 Ajuntament de Dénia 
 
 L’organització de la Setmana per la Llengua (des de l’any 1995), una 

campanya de sensibilització i promoció del català, en col·laboració amb la 

Generalitat Valenciana i Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la 

Llengua, que consisteix en la programació de tota una sèrie d’activitats de 

promoció de la llengua amb l’objectiu fonamental de sensibilitzar la població 

respecte a l’ús del català.  

 

 En la III Setmana per la llengua es van organitzar dos homenatges: un per 

l’aniversari d’Ausiàs Marc i l’altre al poeta Vicent Andrés Estellés amb: 

– contacontes per als més menuts, 

– un certamen literari per a xiquets, 

– un circuit narratiu, 

– una escenificació de contes, 

– la presentació de publicacions en català, 

– una taula rodona sobre «el valencià a l’església», 

– el III Correllengua ciclista per la comarca, 

– la II Fira del llibre en valencià, etc. 

 

 En la IV Setmana per la llengua es va organitzar: 

– una presentació de llibres, 

– unes projeccions de pel·lícules, 

– el taller de terminologia: «la ciència també en valencià», 

– contacontes, 

– el lliurament de premis del certamen literari per a joves, 

– un recital de poesia, 

– el IV Correllengua a la Marina Alta i 

– la III Fira del llibre en valencià. 

 

 La Fira del llibre en valencià (des de l’any 1996), una fira al carrer, amb la 

participació de totes les llibreries de la ciutat, en què es mostren totes les 

novetats i publicacions en català que hi ha en el mercat editorial del moment. 



 283

Tot acompanyat d’una sèrie d’activitats lúdiques i culturals que contribueixen 

a potenciar i divulgar la cultura valenciana. 

 

 Les publicacions de les activitats culturals íntegrament en català: música 

clàssica, jazz i blues, teatre, cinema, exposicions, xerrades, conferències, 

etc. 

 

 Les campanyes de projectes singulars: Música al Castell (festival de música 

tradicional i popular), Mostra de Dansa Folklòrica, Cine Vora Mar i Cine a la 

Fresca, amb la distribució de cartells, fullets d’informació, tríptics, etc. en 

català. 

 

 

2.5.11 Ajuntament de Gandia 
 

 L’edició d’un fullet de presentació de l’Oficina en què s’expliquen els serveis 

que ofereix als ciutadans. 

 

 La convocatòria dels premis literaris Joanot Martorell, de narrativa i Ausiàs 

Marc, de poesia. 

 

 La convocatòria del Premi a la millor utilització de la llengua, en el Concurs 

de Teatre en Valencià Ligorio Ferrer, organitzat per la Junta Central Fallera, 

per a la modalitat de teatre amateur i per a la de teatre popular. 

 

 La col·laboració en l’organització de les Trobades d’Escoles en Valencià a la 

Safor. 

 

 El canvi de la denominació oficial del municipi: des de l’any 1993 es reinicia 

el procés per tal de fer oficial la denominació del topònim Gandia en català. 

 

 L’acord de redactar exclusivament en català les actes del Ple i de la 

Comissió de Govern (1994), amb 17 vots a favor i 7 en contra. 

 



 284

 La normalització lingüística, entre d’altres, de les plaques Gual permanent. 

Eixida de vehicles. 

 

 La celebració del VI Centenari d’Ausiàs Marc, en col·laboració amb altres 

institucions públiques amb el lema «Gandia, 600 aniversari (1397-1997)», el 

qual s’ha utilitzat en tota la documentació municipal. Les activitats 

realitzades són: 

– L’edició del disc compacte El cançoner de Gandia. 

– Un llibre sobre la figura i l’obra d’Ausiàs Marc. 

– El cicle de conferències Lectures d’Ausiàs Marc. 

– El projecte Infomón, que suposa la integració de Gandia en Internet, que 

dóna a conèixer la vida i l’obra d’Ausiàs Marc.  

– Concursos de dibuix i poesia a les escoles. 

– Concerts. 

– La compra d’una edició de vell de poemes d’Ausiàs Marc per a l’Arxiu 

Municipal que inclou un vocabulari català-castellà d’Honorat Juan, del 

qual existeixen només 12 exemplars en tot el món; cicles de cinema; 

exposicions, etc. 

 

 La campanya de «Teatre a l’Escola», a través d’un conveni entre els Teatres 

de la Generalitat, l’Ajuntament de Gandia i la companyia Pluja Teatre. 

 

 La celebració d’actes per a commemorar el 25 d’Abril (1997): 

– acte institucional de baixada de banderes del balcó consistorial, 

– edició d’un cartell en què es reprodueix el Decret de Nova Planta i s’hi 

especifica que el Ple municipal n’ha demanat la derogació. 

 

 Les edicions següents: 

– L’Agenda Jove (des del 1994), en col·laboració amb el Centre 

d’Informació Juvenil, adreçada als estudiants de batxillerat i FP dels 

instituts de Gandia. 

– El Full (1996), publicació mensual que recull tota la programació cultural 

municipal: teatre del Raval, cine Pot, teatre infantil, exposicions, activitats 

musicals, etc. 
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– El fullet d’escolarització (des del curs 1995), amb el calendari 

d’inscripcions i els fulls de sol·licitud d’ingrés als centres de la ciutat. 

– El fullet Punt Net, en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient, 

que explica com es fa la recollida selectiva de residus urbans de vidre i 

paper, dins de la campanya d’educació ambiental. 

– La Guia Esportiva, la Guia d’Escalada a la Penya Roja, el plànol de la 

ciutat i la platja, la Ruta Senill i Borró, la Guia Ecoturística del Racó del 

Duc, etc., en col·laboració amb els departaments de Foment i Turisme. 

– La publicació mensual del butlletí d’informació municipal Gandia Informa, 

gairebé totalment en català, en què es recull la informació municipal 

adreçada als ciutadans. En aquest butlletí es van incloure les 15 

primeres unitats de llengua publicades en la premsa per la Direcció 

General de Política Lingüística. 

 

 

2.5.12 Ajuntament de Massamagrell 
 

 La difusió d’informació del nou servei lingüístic a través del Butlletí 

d’Informació Municipal amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis que 

ofereix el Gabinet (1997). 

 

 La difusió d’informació sobre els drets lingüístics a través del Butlletí 

d’Informació Municipal (1998). 

 

 

2.5.13 Ajuntament de Monòver 
 

 La campanya de difusió del Gabinet (1997), que consistia en l’enviament 

d’una carta de l’alcalde i un adhesiu als comerços i a les associacions; 

informació a través de Ràdio Monòver, i repartiment de tríptics i adhesius 

als llocs públics. 

 

 La campanya de promoció del català en el sector socioeconòmic, que 

consistia en la difusió de rètols per als comerços amb el lema «A Monòver, 
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bon comerç i en valencià» i «Obert / tancat»; i en la informació a través de 

tríptics i cartells sobre la història del comerç valencià, la publicitat dels 

productes en català i el marc legal. També es va fer una xerrada col·loqui 

sobre l’ús del català en l’etiquetatge de productes i la retolació de locals 

comercials; l’exposició «Comerç en valencià» de l’associació Tirant lo Blanc, 

i unes visites guiades per als alumnes de l’Institut de Monòver. 

 

 L’organització d’un curs específic de Llenguatge als Mitjans de Comunicació 

per als treballadors de Ràdio Televisió de Monòver. 

 

 La realització d’una enquesta adreçada en l’àmbit escolar per tal d’analitzar 

els hàbits lingüístics de les famílies de Monòver. Els resultats d’aquesta 

enquesta serviran per a justificar i planificar una futura campanya sobre el 

conjunt de la població per tal de frenar la substitució lingüística. 

 

 

2.5.14 Ajuntament de Novelda 
 

 L’elaboració del manifest i la programació de la Setmana Cultural «Parlem 

valencià als fills», en col·laboració amb la Regidoria de Joventut, amb 

conferències, lliurament de premis literaris, actuacions musicals i teatrals 

(1991). 

 

 La creació de la Comissió de Normalització Lingüística per al seguiment de 

l’aplicació del Reglament de Normalització Lingüística. 

 

 L’organització del Premi de Narrativa Curta en Valencià Ciutat de Novelda 

(1993-1994). 

 

 La coordinació de les activitats de la «I Trobada d’Escoles en Valencià de 

les Valls del Vinalopó» amb l’associació cívica El Bull i els representats de 

l’escoles en català de la comarca. Distribució de la informació entre els 

centres de primària i secundària (1995). 

 



 287

 La col·laboració en l’organització dels premis de narrativa en català Pasqual 

Garcia per als centres educatius (1996). 

 

 Edició de l’obra completa del poeta local Pasqual Garcia (1996). 

 

 El muntatge d’un punt d’informatiu sobre l’Oficina amb motiu del dia del 

llibre (1997). 

 

 La col·laboració amb la Regidoria de Joventut i de Cultura en la campanya 

d’animació a la lectura «Llig en valencià». 

 

 

2.5.15 Ajuntament d’Oliva 
 

 La campanya «Millorem el llenguatge» amb la intenció que els escolars 

feren de motor difusor. Es van editar unes fitxes didàctiques amb l’expressió 

«No es diu, s’ha de dir». 

 

 La celebració del X Aniversari de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, 

amb la realització de la taula rodona: «El valencià, llengua vehicular de 

l’ensenyament», i una exposició de material per a la promoció del català. 

 

 L’edició de postals amb el lema «Aquest Nadal, felicita’m en valencià». Es 

va realitzar un concurs escolar de dibuix per a triar vuit dibuixos per a les 

postals que es van repartir entre la població. 

 

 La realització de la campanya «Als Reis Mags, també en valencià», amb 

l’edició de cartes que es van repartir entre la població, els comerços i les 

escoles. 

 

 L’edició de dos Fulls d’informació lingüística, un sobre la possibilitat de 

redactar els xecs en català «Sabies que...? ... els xecs pots fer-los en 

valencià»; i una altre sobre el canvi de nom al català «Sabies que... el nom 

te’ls pots posar en valencià?». 
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2.5.16 Ajuntament d’Ontinyent  
 
 La coordinació i direcció de la confecció del mapa toponímic del terme 

d’Ontinyent. Aquest treball ha estat confeccionat per l’estudiant de 5è curs 

de filologia catalana, David Gironès, sota la direcció de l’Oficina, i s’emmarca 

en el conveni de cooperació de la Fundació Universitat-Empresa de la 

Universitat de València, ADEIT, amb l’Ajuntament d’Ontinyent. 

 

 Les publicacions de la revista d’estudis comarcals de la Vall d’Albaida Alba; 

del IV Concurs de Dibuix i Creació Literària en Valencià; de la revista literària 

i de les arts de la Vall d’Albaida, El tendur; del llibre Els arbres de la meua 

ciutat; de la publicació Per la Solana i l’Ombria... Les Cases de Camp del 

Nostre Entorn, del Grup Scout Mafeking en col·laboració amb el Servei de 

Publicacions i altres regidories d’Ontinyent. 

 

 La col·laboració amb la campanya «Normalització Lingüística al CP Carmelo 

Ripoll» d’Ontinyent. 

 

 Segons la documentació aportada, aquesta Oficina ha aconseguit l’aplicació 

efectiva del Reglament de Normalització Lingüística a l’Ajuntament 

d’Ontinyent, és a dir, gairebé tota la documentació administrativa funciona 

només en català. 

 

 

2.5.17 Ajuntament de Paterna 
 
 La difusió d’un tríptic per donar a conèixer l’Oficina Municipal de l’Ús del 

Valencià (OMUV) als ciutadans de Paterna, informar sobre les activitats 

concretes i els drets lingüístics.  

 

 La realització de les campanyes de sensibilització lingüística (1993): «La 

joventut tenim la paraula», «Com et diuen?» i «Sí a l’ús del valencià», que 

consisteixen en la difusió d’uns díptics en què s’inserien lemes com: 

«Dignificar el valencià és cosa de TOTS», «És temps d’actuar», «Visquem 
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en valencià. El valencià és cosa de tots», «Usem el valencià sense cap 

complex», «Parlem i escriguem en valencià més i millor!», «Si vols, pots» 

«Informa-te’n. Recuperem els nostres noms». 

 

 La publicació trimestral i gratuïta (des del 1994 fins al final de 1997) de 

Gesmil. Full de Divulgació Lingüística i Cultural (12 números), el qual es 

divideix en apartats sobre vocabulari, refranys, cançons populars, drets 

lingüístics del ciutadà, bibliografia, ensenyament en valencià, informació 

sobre la JQCV, les subvencions de la Generalitat Valenciana per a la 

promoció de l’ús del català, altres notícies d’interès, etc. A partir de maig de 

1997, es va concedir a l’OMUV una pàgina en el Periòdic de Paterna, 

publicació mensual municipal.  

 

 L’elaboració i la publicació del Vocabulari valencià de ceràmica (1994) i 

Introducció a la toponímia del terme municipal de Paterna (1996). La creació 

de la revista d’estudis Alborgí (1998). 

 

 La convocatòria del Concurs de narrativa curta en català per a joves (1995 i 

1996). El 1995 es van publicar els treballs premiats en el llibre La joventut de 

Paterna escriu. 

 

 L’elaboració del Pla Quatriennal de l’Ús del Valencià, aprovat per unanimitat 

pel Ple municipal. Arran d’això, s’aprovaven uns criteris d’ús oficial del 

català. 

 

 

2.5.18 Ajuntament de Picanya 

 

 La campanya «Créixer junts millor» (des de 1992), adreçada a tots els 

xiquets i les xiquetes que naixen a Picanya, per tal d’afavorir l’estima i el 

respecte a la natura i la utilització de la nostra llengua des de ben menuts. 

La campanya consisteix a elaborar dos taulellets amb el nom i la data del 

naixement del xiquet o xiqueta. Un d’aquests es posa al peu d’un arbre, prop 
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de la zona on viu la família, i l’altre, s’envia a casa dels pares/mares perquè 

el guarden com a record. 

 

 La IV convocatòria «Les dones de l’Horta al llarg del temps». És un ajut a la 

investigació, en català, de les aportacions historiogràfiques sobre l’actuació 

de les dones al llarg del temps. S’hi premia el descobriment del paper de la 

dona en relació amb els fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals. 

Aquest premi està convocat per 13 ajuntaments, la fundació cultural CAM, 

l’associació de renovació pedagògica de l’Horta Sud, l’Institut d’Estudis 

Comarcals, el Centre de Professors de Torrent, la Direcció General de la 

Dona, la Fundació Caixa Torrent i la Diputació de València. El 1995, 

l’Ajuntament de Picanya es va encarregar de la publicació dels treballs 

premiats en aquesta IV Convocatòria. 

 

 El Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor. Aquest premi de narrativa, en 

català, va dirigit als joves lectors. Aquest és un projecte ja consolidat, ja que 

la primera convocatòria es va fer l’any 1981. Tanmateix és, des de 1993, 

quan l’Ajuntament de Picanya i Edicions El Bullent comparteixen la 

responsabilitat de continuar promocionant els autors i les autores que es 

dediquen a la literatura en català, adreçada als joves d’avui, així com donar-

li la difusió necessària entre els joves de la població i possibilitar la trobada i 

el contacte entre els joves lectors i els autors per tal de facilitar l’intercanvi i 

la interacció entre els dos eixos fonamentals d’aquests premis Enric Valor. 

L’experiència és valorada molt positivament, d’una banda, perquè el suport 

de l’Administració pública ha garantit que aquest premi continue i, de l’altra 

banda, perquè s’ha potenciat la integració al municipi d’aquesta editorial jove 

en el món de les lletres valencianes; a més, s’ha impulsat la tasca cultural i 

se li ha donat, al poble de Picanya, la possibilitat de conèixer de prop els 

nous valors de la narrativa valenciana i les obres i la vida de l’escriptor i 

gramàtic Enric Valor, que tots els anys que ha pogut ha assistit a 

l’adjudicació del premi. 

 

L’organització de l’edició del Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor consta 

de tres fases: 
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1.  La convocatòria. Elaboració i difusió de les bases, on s’especifiquen els 

requisits, el termini de presentació de les obres i la dotació del premi. 

2.  L’adjudicació i la celebració del Premi durant una setmana, en la qual 

s’organitzen diverses activitats per tal d’assolir els objectius del premi, en 

les quals s’impliquen l’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià, Edicions 

El Bullent, el Departament de Cultura, el Departament d’Educació, la 

Biblioteca Municipal, el CP Ausiàs Marc, el CP Sorolla/Baladre, l’escola 

La Gavina, l’institut de batxillerat, l’EPA, l’escola taller, les AMPA, els 

joves guanyadors, etc. Aquestes activitats són: taula rodona, lectura i 

escenificació d’una selecció de Rondalles Valencianes d’Enric Valor a 

càrrec dels alumnes de les escoles de Picanya i de l’EPA, contacontes, 

exposició d’il·lustracions i il·lustradors relacionats en la narrativa per a 

joves, tertúlia i presentació de l’obra guanyadora, recital de poesia, 

espectacle teatral o musical i sopar de lliurament del premi. 

3.  L’edició i la presentació de l’obra guanyadora. 

 

 La organització de la I convocatòria de Premis a la investigació d’estudis 

locals. Picanya 1997, en col·laboració amb l’Ateneu de Picanya, l’AMPA 

Ausiàs Marc, l’AMPA de l’Institut de Batxillerat, l’AMPA Sorolla-Baladre, 

Celobert, Cepa, l’escola Ausiàs Marc, l’escola la Gavina, l’escola Sorolla-

Baladre, Gràfiques Vimar, l’institut de batxillerat i la Caixa. 

 
 

2.5.19 Ajuntament de Sagunt  
 

 La confecció, en col·laboració amb el Departament de Joventut, de 

camisetes amb el lema «Sagunt a l’estiu, el valencià ben viu», amb motiu de 

l’Escola d’Estiu Morvedre a la Mar (1994). 

 

 La col·laboració en l’organització dels recitals de poesia dins de la 

programació de la Fundació Municipal de Cultura Divendres de poesia: Marc 

Granell, Vicent Salvador, Rosa Serrano, Begonya Mezquita, Manel 

Rodríguez-Castelló, etc. 
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 La col·laboració en l’homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés (1993), amb 

la programació d’un recital poeticomusical i la publicació d’una carpeta que 

recull les obres d’escriptors, pintors i músics de la comarca. 

 

 La col·laboració en la coordinació de la VI Trobada d’Escoles 

d’Ensenyament en Valencià de Sagunt (1993). 

 

 La col·laboració amb la Fundació Municipal de Cultura en la programació de 

les activitats de celebració de la festivitat del 9 d’Octubre. 

 

 L’edició i la difusió d’un tríptic en què s’explica què és, per a què serveix i 

què ofereix el Gabinet de Promoció del Valencià (1997). 

 

 L’edició de separadors de llibres amb el lema «Llegir és viure. Llig i viu en 

valencià». 

 

 L’edició de dietaris de taula per als treballadors de l’Ajuntament. 

 

 La commemoració del VI Centenari del naixement d’Ausiàs Marc amb les 

activitats següents (1997): 

– Recital de poesia i música a càrrec de Josep Piera i Grup La Drova. 

(Publicació de la programació en forma de llibret). 

– Projecció del documental Ausiàs Marc, recital a càrrec del Grup Oh, foll 

amor i presentació del llibre Ausiàs Marc, El poeta i el seu temps, editat 

per Bromera. 

– Conferència d’Albert Hauf: «Ausiàs Marc, el temor d’amor». 

– Presentació de la revista Abalorio, núm. 24-25, monogràfica i dedicada a 

Ausiàs Marc. 

– Recital poètic i musical. 

 

 L’organització de les Primeres Jornades Municipals de Promoció Lingüística 

(25 d’abril de 1998), amb el programa següent: 
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– Dia 24: Taula rodona «Normalització lingüística i àmbit local» amb la 

participació d’Arantza Aurrekoetzea (País Basc), Yvonne Gryley 

(Catalunya), Eduardo Gutiérrez (Galícia), Miquel Vives (Illes Balears). 

– Dia 25: Panell d’experiències: els gabinets municipals de promoció del 

valencià. Comunicació dels tècnics.  

 

 La convocatòria de dues beques de col·laboració en matèria de 

normalització lingüística (1997 i 1998). 

 

 La sol·licitud de subvenció a la Comunitat Europea. L’elaboració d’un 

projecte d’actuacions d’àmbit comarcal. 

 

 La col·laboració en la campanya «Sagunt, Setmana del Llibre. Abril 98», 

amb els departaments d’Ensenyament, Biblioteques, Joventut, amb la 

Fundació Municipal de Cultura i amb la Fundació Bancaixa Sagunt. 

 

 La col·laboració en l’edició i la difusió del tríptic «Informació matriculació. 

Educació infantil i primària», en col·laboració amb el Departament 

d’Ensenyament, en què s’expliquen els avantatges dels programes 

d’educació bilingüe: el programa d’ensenyament en valencià, el programa 

d’immersió lingüística i el programa d’incorporació progressiva. 

 

 
2.5.20 Ajuntament de Silla 

 

 L’elaboració d’una circular (1995) perquè els caps d’àrea de l’Ajuntament 

apliquen el Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià al municipi 

de Silla (1994). Difusió entre els caps d’àrea del Reglament i del document 

«Consideracions al voltant de l’actuació de l’Ajuntament en matèria 

lingüística». 

 

 La redacció d’un Pla de normalització lingüística (1997-1998) per a 

l’Ajuntament de Silla, un document molt detallat en què s’analitzen les 

necessitats lingüístiques de l’Ajuntament (imatge i retolació exterior, 
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publicitat i promoció, formació lingüística, criteris d’ús lingüístic, retolació 

interior, documentació, comunicacions, qualitat de la llengua), es fixen uns 

objectius generals i específics, i unes actuacions. Aquest pla preveu, per a 

cada objectiu i actuació, la corresponent temporalització, responsabilitat, 

recursos, pressupost, el seguiment i l’avaluació. 

 

 La campanya «Declara’t en valencià» (1997), en què es pretén sensibilitzar 

els ciutadans de Silla perquè a la delegació d’Hisenda, a la gestoria, a 

l’estanc, demanen l’imprès en català. 

 

 La celebració anual de la «Setmana de les Lletres Valencianes». D’entre els 

actes programats destaquen les taules rodones, la presentació de llibres, els 

recitals de poesia... La cloenda consisteix en l’acte del lliurement del porrot 

d’honor de l’ajuntament a una persona de reconegut prestigi en les lletres 

valencianes. 

 

 

2.5.21 Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 
 

 La difusió d’un tríptic informatiu sobre les tasques del Gabinet.  

 

 La campanya «Taber... què? TaVernes de la Valldigna» de normalització del 

topònim Tavernes de la Valldigna, que consisteix en l’enviament de cartes a 

les persones i institucions que no l’utilitzen correctament i la distribució 

d’adhesius amb aquest lema. 

 

 La campanya «Establiments en valencià»: mitjançant objectors de 

consciència es va oferir als comerços, els establiments i els professionals 

del municipi la possibilitat d’incorporar-se a una xarxa d’establiments 

interessats a funcionar en català. A canvi, el Gabinet va obtenir una base de 

dades dels establiments que hi tenien un interès potencial per tal de poder 

dissenyar campanyes futures amb un millor criteri. Es va col·locar en cada 

establiment un adhesiu amb la llegenda «Establiments en valencià».  
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 La realització d’altres campanyes als comerços i establiments, d’acord amb 

les dades obtingudes:  

– La distribució de cartells de rebaixes a una sèrie de comerços (tèxtil, 

calçat, esports, drogueries) amb la finalitat d’anar introduint-hi, 

progressivament, elements materials en català. 

– La convocatòria de Premis a l’Ús del Valencià en l’Àmbit Comercial (cinc 

premis de 50.000 ptes. cadascun) per tal que servisquen d’exemple o 

model a uns altres. 

– El repartiment de pissarres tipus Veleda i vocabularis a diversos 

establiments perquè hi posaren els articles que venen i els preus 

corresponents. 

 

 La creació i distribució, entre els col·legis i guarderies, de cartes als Reis 

Mags per als xiquets i les xiquetes. 

 

 La creació de Premis a l’Ús del Valencià en les Falles: consisteix en la 

concessió d’un ajut econòmic i un banderí acreditatiu a les comissions 

falleres que fan un millor ús del català. S’analitza el llibret de falla, la 

retolació del monument principal i infantil, i els diversos escrits, notes, etc. 

que tenen al casal. 

 

 

2.5.22 Ajuntament de Vila-real  
 

 La promoció de l’ús del català a l’escola i a l’institut. Les activitats que s’han 

realitzat són: 

 

– L’adquisició d’una partida de llibres de la biografia d’Ausiàs Marc, 

publicat per Edicions Bromera, per repartir-los entre els col·legis i 

instituts. 

– L’adquisició d’una sèrie de vídeos de pel·lícules doblades al català per a 

la videoteca. 
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– La publicació, en col·laboració amb les escoles municipals i Escola 

Valenciana, d’agendes escolars personalitzades, en les quals s’inclou 

informació específica sobre els serveis i les activitats de la ciutat. 

– La creació, en col·laboració amb les escoles municipals i Ràdio Vila-real, 

del programa de ràdio La ràdio a l’escola, on els xiquets i les xiquetes 

dels col·legis de la ciutat conten endevinalles, refranys, frases fetes, 

contes, etc. 

– La difusió pels col·legis i instituts d’un CD-ROM amb el programa Sinera, 

editat per la Generalitat de Catalunya, on s’informa sobre la reforma 

educativa, les carreres universitàries, etc. 

– La creació i distribució entre els col·legis de cartes per als Reis Mags i 

d’un vocabulari de tots els joguets en català, perquè els xiquets i les 

xiquetes escriguen la seua carta als Reis Mags. 

 

 La promoció de l’ús del català entre la població. Les activitats que s’han 

realitzat són: 

 

– La difusió, entre els comerços, de bosses de paper reciclat amb el lema 

«Bossa ecològica. Torna’m a utilitzar» i «De compres en valencià». 

– La distribució de camisetes amb el lema «Sóc de Vila-real». 

– La promoció de la música en català i d’informació d’interès municipal a 

través del programa de ràdio «Va de bo», a Ràdio Vila-real. 

– L’elaboració d’un arxiu sonor que consisteix en la recuperació de 

cançons, contes populars i endevinalles. 

– La concessió d’ajudes econòmiques per a festes de carrer i de masets 

que realitzen activitats en català (actuacions musicals, teatre, misses, 

programes de festes...). 

– La revisió de tota la retolació de la ciutat i, si cal, correcció i/o substitució 

de les plaques. 

– L’organització d’un viatge cultural a Lleida, Tàrrega i Cervera. 

– La programació de l’obra de teatre Pic-nic, de la companyia Totaorri. 

– L’edició d’un díptic sobre les diferents confraries de Vila-real durant les 

festes de Setmana Santa. 
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– La celebració de la festa del 9 d’Octubre amb l’actuació de Munlogs, 

Dropo i Els Dimonis del Grau. 

– La col·laboració en la II Edició dels Premis Maig, organitzats per la penya 

El Guitarró. S’hi concedeix un premi de narrativa breu, un premi de 

periodisme jove i un premi de redacció sobre temàtica jove. 

 

 
2.5.23 Ajuntament de Vinaròs  

 

 En col·laboració amb altres serveis lingüístics municipals, han fet una 

campanya de Nadal que consistia en l’adquisició de 2.500 bosses de paper 

reciclat amb les inscripcions «De compres en valencià» i «Bossa ecològica», 

les quals s’han distribuït a través de la Regidoria de Turisme. 

 

 L’edició i la difusió de cartes als Reis Mags, que es van repartir entre tots els 

xiquets, de 2 a 7 anys de les escoles de Vinaròs. Aquest model de carta en 

català anava acompanyat d’una llista, amb el nom dels joguets més 

sol·licitats. 

 

 
2.5.24 Ajuntament de Xàbia 

 

 L’organització de la I Setmana de la llengua a Xàbia dedicada al 600 

aniversari del naixement d’Ausiàs Marc (del 22 al 27 d’abril de 1997), amb 

les activitats següents: 

– La conferència «Ausiàs March a través del temps», per Vicent Escartí. 

– L’actuació de Llorens, el Contacontes, amb motiu del Dia del llibre. 

Actuació del Grup Menestrils d’Ontinyent. 

– El recital de poemes d’Ausiàs March, per Ximo Vidal. Cinema en 

valencià: Actrius de Ventura Pons. 

– L’actuació de Tres fan ball. 

– La Fira del llibre. Conferència: «Ausiàs March: vida i obra», per Manuel 

Bas Carbonell. 

– El campionat infantil de raspall. 
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– L’exposició de «Contes curiosos» i de «Xàbia en l’època d’Ausiàs 

March». 

 

 Campanya de traducció del nom al català. 

 

  Dins de la II Setmana de la llengua a Xàbia dedicada a la Literatura feta per 

dones (del 2 al 10 de maig de 1998), es van organitzar les activitats 

següents:  

– La inauguració de l’exposició «A l’aire dels ventalls». 

– El recital musical i poètic. 

– La conferència «Isabel de Villena, escriptora profeminista», per Rosanna 

Cantavella. 

– El concert de Núria Feliu i Guri Lucki. 

– L’obra de teatre Històries Medievals pel grup Pot de Plom. 

– La taula rodona: «Existeix una literatura femenina?», amb Carme Riera, 

Isabel-Clara Simó i Teresa Coves. 

– El concert de rock-pop per Dropo. 

– La projecció de la pel·lícula Carícies. 

– Durant la setmana, projecció de la pel·lícula Hèrcules per als escolars. 

 

 La campanya anual de teatre infantil «Tots al teatre», adreçada a tots els 

col·legis de la localitat. 

 

 Les publicacions Relats a recer del Montgó, d’Adolf Monjo; El franquisme a 

Xàbia, de Daniel Simeón; el llibret de la Missa en valencià; Ausiàs March, 

una biografia il·lustrada, de l’editorial Bromera; Jaume I, el naixement d’un 

poble; i el llibret Raimon canta a Xàbia (cançons de mai), amb motiu de 

l’actuació del cantant el 6 d’agost de 1997. 

 

 La publicació de El llaüt de Xàbia (des de l’any 1991), revista de divulgació 

del català adreçada als col·lectius més joves. 

 

 L’edició d’una col·lecció de 8 postals Xàbia màgica amb el lema «Escriu-me 

en valencià» (1992). 
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2.5.25 Ajuntament de Xirivella 
 

 Amb motiu del 25 d’Abril, l’elaboració de separadors de llibres que expliquen 

els fets històrics i la difusió entre els col·legis, els instituts i les biblioteques 

(1997) i l’edició d’un trencaclosques, material didàctic i educatiu adreçat a 

xiquetes i xiquets de 1r i 2n d’ESO (1998). 

 

 Amb motiu del 9 d’Octubre, l’elaboració de separadors de llibres que 

expliquen els fets històrics i la difusió entre els col·legis, els instituts i les 

biblioteques (1997) i l’edició d’un trencaclosques, material didàctic i educatiu 

adreçat a xiquetes i xiquets de 5è i 6è de primària (1998). 

 

 Pel Nadal, es convoca el concurs de dibuix i redacció en català. Els xiquets 

de 1r, 2n i 3r de primària participen en un concurs organitzat per 

l’Ajuntament amb un dibuix i una redacció. Tots els xiquets reben premis i 

diplomes; a més, el dibuix i la redacció del guanyador es transforma en la 

targeta de felicitació de Nadal de l’Alcaldia. 

 

 La campanya de matriculació a l’escola, en col·laboració amb el 

Departament d’Educació, amb la participació en les xerrades adreçades als 

pares, per tal d’assessorar-los, informar-los i promocionar les línies en 

valencià dels col·legis i els programes d’immersió lingüística. 

 

 El Premi literari de narrativa curta Casa del Dau. 

 

 

2.5.26 La Mancomunitat el Xarpolar  
 

 Ha confeccionat calendaris de sobretaula amb les dates de recollida de 

brossa dels 25 municipis de la muntanya, ja que aquesta és la principal 

activitat de la Mancomunitat. 
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 També s’han fet bolígrafs amb la llegenda «Fes-ho en valencià» i clauers 

que per una banda tenen la bandera dels municipis i per darrere la llegenda 

«El teu nom en valencià. Clar que sí!». 

 

 

2.5.27 La Mancomunitat de Municipis de la Safor  
 

 La col·laboració amb l’organització de la VII Trobada d’Escoles en Valencià 

(1996). 

 

 La publicació del dossier Què pots fer en eixir de l’EGB? com a instrument 

complementari al programa d’orientació professional dut a terme a l’escola, 

en què s’ofereix un recull dels recursos que hi ha a la comarca (1997). 

 

 L’edició de calendaris per tal de difondre els serveis que presta l’Oficina 

entre tots els ajuntaments de la Mancomunitat (1997). 

 

 L’edició d’un bloc de notes amb el lema «Escriu en valencià» (1997). 

 

 

2.5.28 La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida  

 

 La convocatòria anual del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida, en 

col·laboració amb Edicions Bromera i la Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, dotat 

amb 500.000 ptes. 

 

 L’edició del Calendari Fester de la Vall d’Albaida 1998. 

 

 Organització de tota una sèrie d’activitats culturals, de temps lliure, per a la 

joventut i el públic en general que fomenten l’ús del català, com ara: 

trobades d’escoles en valencià, trobades d’escoles d’adults, trobada de 

corals, campaments d’estius, festes de la dansà, el I Congrés d’Estudis de la 

Vall d’Albaida, mostres internacionals de titelles, emissions publicitàries de 

ràdio en català, etc. 
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 L’elaboració d’un Projecte de dinamització del català en la comarca de la 

Vall d’Albaida per a sol·licitar una ajuda a la Comunitat Econòmica Europea. 

En aquest projecte es presenten nou accions: 

1. Investigació sobre la situació del català a la Vall d’Albaida. 

2. Estudi i catalogació dels recursos culturals, ambientals i turístics. 

3. Elaboració de material didàctic. 

4. Intercanvi cultural amb un col·lectiu europeu. 

5. Publicació d’una guia d’itineraris turístics, culturals i ambientals. 

6. Convocatòria del Premi de Narrativa Eròtica en català. 

7. Producció d’un vídeo sobre la Vall d’Albaida. 

8. Recuperació de la literatura oral de la Vall d’Albaida. 

9. L’Oficina Comarcal de Promoció del Valencià. 
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3. ELS REGLAMENTS MUNICIPALS DE NORMALITZACIÓ 

LINGÜÍSTICA  

 
3.1  Introducció 

3.2  Els reglaments al País Valencià 

3.3  Estructura 

3.3.1  De l’ús oral 

3.3.2  De l’ús escrit 

3.3.3  L’actuació administrativa amb la resta de les 

administracions públiques 

3.3.4  L’actuació administrativa amb els ciutadans 

3.3.5  Normativa 

3.3.6  Equips informàtics i altres materials 

3.3.7  La toponímia i la senyalització 

3.3.8  Promoció del valencià 

3.3.9  Accés a la funció pública 
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3. ELS REGLAMENTS MUNICIPALS DE NORMALITZACIÓ 

LINGÜÍSTICA  

 
3.1 Introducció 

 

Els reglaments de normalització lingüística175 són una mena d’ordenació i 

regulació de l’ús oficial del català en l’entitat local que els aprova. Amb aquests 

reglaments es desplega, sobretot, la Llei d’ús i ensenyament del valencià, però 

també s’hi regulen altres aspectes com la funció pública, la toponímia, els 

mitjans de comunicació, les funcions del servei lingüístic... L’objectiu és 

discriminar positivament el català envers el castellà, a fi d’aconseguir el canvi 

lingüístic i que avance el procés de normalització lingüística dins l’àmbit de 

l’Administració local.176 

 

Actualment, al País Valencià hi ha aprovats, un munt de reglaments de 

normalització lingüística, encara que la gran majoria no s’apliquen, és a dir, 

s’han quedat en paper mullat. Podríem, fins i tot, afirmar que una part d’aquests 

reglaments s’han aprovat perquè en les ordres de la Conselleria de Cultura, 

Educació i Ciència, per les quals es convoquen ajudes econòmiques per als 

ajuntaments que realitzen activitats de promoció de l’ús de la llengua es regula 

que una de les finalitats de les oficines municipals de promoció de l’ús del 

valencià és promoure l’aprovació del reglament municipal de normalització 

lingüística i coordinar-ne l’aplicació. 

 

                                                 
 
175 Vegeu Empar Minguet, «Els reglaments d’usos lingüístics al País Valencià» dins Llengua, 
societat i ensenyament, volum III, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 
2003, pp. 53-70. 
 
176 Com tots sabem, el català es troba en una situació de conflicte lingüístic amb el castellà, 
lengua de prestigio des del punt de vista de la màxima norma legal, ja que d’acord amb l’article 
3.1 de la Constitución española: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», obligació que no s’exigeix 
amb la resta de les llengües oficials, la qual cosa implica que el català es troba en una situació 
de discriminació i subordinació respecte al castellà. 
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El problema que ens trobem amb l’aprovació d’aquests reglaments és que, en 

la majoria de casos, hi ha un cert consens o acord polític, però després no hi ha 

realment una voluntat d’involucrar tot el personal, des dels regidors fins als 

treballadors, en la mesura de les seues responsabilitats.  

 

Segons Vicent Berenguer,177 «També cal tindre en compte que un reglament 

de NL té el perill de convertir-se en una exigència aliena a l’organització 

administrativa i, com tot additament, significa un conflicte nou per a la institució: 

més treball. A vegades, l’única cosa que normalitza és l’oficina del 

normalitzador». 

 

Segons Josep Sanchis Carbonell178 «Fet el reglament, feta la trampa. 

M’explique: el reglament possibilita l’ús oficial del valencià però més que la 

disposició legal que permet fer, em sembla que l’ús de la nostra llengua depèn 

encara de la voluntat d’usar-la més que de cap altra consideració. Altrament no 

s’explica com hi ha regidors i alts funcionaris que se salten el reglament i usen 

el castellà per convicció o per ignorància del valencià. O per altres coses que 

no volem ni de bon tros pensar. 

 

L’únic que pot garantir la pervivència de la nostra llengua és l’ús real. La llei és 

virtual; la llei no garanteix necessàriament l’ús. És per això que hem d’apel·lar, 

una vegada més, a l’adhesió i la fidelitat lingüístiques». 

 

És cert que la majoria de reglaments, per no dir tots, no s’acompleixen 

íntegrament, però hem de tenir en compte que en els ajuntaments on s’ha 

aprovat un reglament lingüístic és on hi ha més consciència política de canviar 

l’estatus del català en l’administració i, per tant, on més actuacions favorables a 

la llengua es duen a terme.  

 

                                                 
177 Vicent Berenguer, «El laberint dels reglaments de normalització lingüística», Barcella. 
Pobles de la Mariola, 6. 
 
178 Josep Sanchis Carbonell, «Sobre els problemes lingüístics en l’Administració local. El 
corrector-assessor. El cas d’Ontinyent» dins Estudis del valencià d’ara, Ed. Denes, València, 
2002, pp. 509-528. 
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D’entre els ajuntaments que tenen aprovat un reglament de normalització 

lingüística, sense la intenció d’esmentar-los tots, ja que el nombre de 

reglaments és variable dia a dia, tenim: Alaquàs, Alcoi, l’Alcúdia, Algemesí, 

Aldaia, Algemesí, Alzira, Banyeres de Mariola, Bellreguard, Benicarló, 

Benicàssim, Betxí, Bonrepòs i Mirambell, Borriana, Canals, Carcaixent, Carlet, 

Castelló, Cocentaina, Dénia, Elx, Godella, la Font d’En Carròs, Moncofa, 

Montserrat, Muro, Mutxamel, Novelda, Ondara, Ontinyent, Paterna, Petrer, 

Picanya, Picassent, Planes, Sagunt, Santa Pola, Silla, Sueca, Tavernes de la 

Valldigna, Torís, València, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva, Xirivella, Xixona, la 

Mancomunitat el Xarpolar i la Mancomunitat de Serveis Benestar Social de 

l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan de l’Ènova i Senyera. 

 

La Comissió de Seguiment de l’Ús del Valencià és una comissió de treball 

inclosa en els reglaments que té per funció supervisar el compliment de les 

disposicions legals en matèria lingüística, del reglament i de les resolucions que 

adopte la corporació municipal, així com recollir i formular les propostes per a 

l’ús i la promoció del valencià.  

 

Les principals funcions que hauria de tenir aquesta comissió són: coordinar i 

impulsar les actuacions de l’ajuntament dirigides a la normalització de l’ús del 

català; proposar els objectius de promoció i ús del català per a cada exercici; 

sol·licitar els informes pertinents als encarregats de portar a terme el 

compliment del reglament; recollir els informes que realitze el servei lingüístic 

d’acord amb les seues funcions; avaluar el grau de compliment dels objectius 

marcats pels plans d’ús del català; proposar els successius plans municipals 

d’ús del valencià; i vetllar, en l’àmbit municipal, pel compliment de la normativa 

legislativa d’ús de la llengua pròpia. 

 

En els apartats següents exposem com i de quina manera els diferents governs 

municipals del País Valencià, dins de les seues competències, atorguen la 

protecció i el respecte especial a la recuperació i la normalització de la llengua 

d’acord amb la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), ja que «tenen 

l’obligació d’adoptar les mesures escaients perquè s’hi garantisca el 
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compliment de la legislació, perquè el valencià recupere tots els àmbits d’ús 

amb normalitat i, doncs, s’hi eviten situacions de discriminació lingüística». 

 

Algunes administracions públiques han assumit aquest repte i l’han concretat 

amb l’aprovació de reglaments d’usos o de normalització lingüística, amb 

l’aprovació de plans d’actuació i amb la creació de serveis lingüístics 

encarregats de coordinar i gestionar la planificació lingüística al si de la 

institució i/o dins l’àmbit d’actuació concret. 

 

També fem una anàlisi d’un bon nombre de reglaments lingüístics del País 

Valencià i extraiem quins són els objectius i quins aspectes s’hi regulen. 

 

 

3.2 Els reglaments al País Valencià 

 

Els reglaments són normes escrites –dictades per una administració– que 

formen part de l’ordenament jurídic. Com a trets generals, podríem dir que 

responen a les nocions de generalitat i de caràcter abstracte; són revocables 

mitjançant derogació, modificació o substitució, i la il·legalitat implica la seua 

nul·litat de ple dret. 

 

És ben important tenir en compte que les autoritats han de respectar sempre 

els reglaments per ser de caràcter general, ço és, cap resolució administrativa 

de caràcter particular mai no podrà vulnerar el que establisquen els reglaments 

de normalització lingüística. 

 

A l’hora d’elaborar un reglament sempre s’hi ha de preveure el principi de 

jerarquia normativa, és a dir, els reglaments de normalització lingüística no 

poden contradir mai una llei estatal o una llei de la comunitat autònoma 

corresponent.  

 

Hi ha reglaments que tenen un preàmbul molt significatiu quant a la llengua, la 

història i la cultura, d’entre els quals trobem els de Montserrat, Xixona, la 
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Mancomunitat el Xarpolar, Planes, Ontinyent i la Mancomunitat S. Benestar 

Social de l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan de l’Ènova i Senyera. 

 
La recuperació i normalització de la llengua pròpia del municipi i terme de [...] és 

un deure històric i un dret dels seus ciutadans. Aquests deure i dret estan 

plenament reconeguts a la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de la 

Comunitat Valenciana i la Llei d’ús i ensenyament del valencià [...]. És per això 

que, com a llengua vehicular d’uns pobles administrativament diferenciats, però 

culturalment i històricament pertanyents a una comunitat lingüística formada 

durant els segles XII, XIII i XIV, que internacionalment, cultural i científica es 

coneix com a llengua catalana i que és comparable per les seues dimensions, 

tradició literària i vitalitat a moltes altres llengües europees plenament 

reconegudes, el valencià reclama una plena equiparació jurídica amb el castellà, 

l’altra llengua oficial, que assegure al valencià un espai comunicatiu propi i l’àmbit 

de primacia pública indispensable per al futur de tota llengua. 

 

Preàmbul dels reglaments de Xixona i de la Mancomunitat el Xarpolar 

 

 

La Mancomunitat té el compromís irrenunciable de defensa del seu patrimoni 

cultural, i d’una manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica 

i pròpia del nostre poble, del qual és senya d’identitat. [...] La finalitat última 

d’aquest reglament és assolir la promoció del valencià, l’equiparació efectiva amb 

el castellà i garantir l’ús normal i oficial d’ambdues llengües en condicions 

d’igualtat, i desterrar qualsevol tipus de discriminació lingüística. 

 

Preàmbul dels reglaments de la Mancomunitat S. Benestar Social de l’Ènova, 

Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan de l’Ènova i Senyera 

 

 

Sia notori i manifest a totes les ciutadanes i a tots els ciutadans de la Vila de 

Planes que tal dia com hui, 25 d’abril de mil set-cents set, fa justament 285 anys, 

les tropes castellanes de Felip V, en derrotar els valencians a la Batalla 

d’Almansa, ens arrabassaren l’Estat que constituïa el Regne de València, els seus 

Furs i drets sobirans, el nostre autogovern i les llibertats nacionals. Amb els 

Decrets de Nova Planta («por el justo derecho de conquista que han hecho 

últimamente mis armas») se’ns imposà un rancuniós, intolerant i estret 

centralisme uniformador i un opressor castellanisme a tots els nivells, 

especialment el cultural i lingüístic, que va postergar la llengua del poble. Des 
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d’aquell 25 d’abril passàrem a ser un poble oprimit, de cultura i llengua forçades a 

la marginació i la dependència.  

 

Pròleg del Reglament de Planes 

 

 
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d’ús i 

ensenyament del valencià [...] el valencià és llengua pròpia i oficial de la 

Comunitat Valenciana i correspon a la Generalitat Valenciana, en col·laboració 

amb les altres administracions públiques del seu territori, tant d’adoptar les 

mesures necessàries per a garantir el seu ús normal i oficial com d’impulsar i 

fomentar la utilització quotidiana de la llengua pròpia dels valencians que 

compartim amb Catalunya, les Illes Balears, el Rosselló, l’Estat d’Andorra i la 

ciutat sarda de l’Alguer, una llengua les normes de la qual regula la Generalitat 

Valenciana, l’Institut Valencià de Filologia i l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Presentació dels reglaments de Planes, la Mancomunitat el Xarpolar  

i l’Ajuntament d’Ontinyent 

 

 

Sempre que en aquest Reglament apareix la denominació valencià referida a 

llengua, que és la recollida a l’Estatut d’Autonomia, s’hi ha d’entendre la varietat de 

la llengua catalana pròpia dels valencians, tal com recullen els diccionaris 

normatius de les dues llengües oficials. 

 

En aquells casos en què es parla d’”àmbit lingüístic propi” o “del mateix domini 

lingüístic”, s’hi ha d’entendre els territoris que formen part de l’àmbit lingüístic que 

els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de l’Antiga Corona 

d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia, és a dir, Comunitat Valenciana, Illes 

Balears i Catalunya. 

 

Preàmbul del Reglament de Montserrat 

 

 

Però, malgrat totes les bones intencions, l’única finalitat que poden tenir 

aquests reglaments en el marc jurídic actual del País Valencià és desenvolupar 

la LUEV per tal que aquesta llei es pose en pràctica d’una vegada per totes en 

el si d’una administració o institució. 
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D’aquesta manera, i tal com comencen l’articulat gairebé tots els ajuntaments, 

els reglaments tenen per objecte genèric desplegar i aplicar en l’àmbit 

d’actuació municipal el que disposa l’article 7 de l’Estatut d’autonomia i la Llei 

de les Corts Valencianes 4/83, d’ús i ensenyament del valencià, d’acord amb 

els textos legals vigents en matèria lingüística. 

 

En aquest sentit, en el preàmbul dels reglaments sovint trobem els fonaments 

jurídics en què es basa tot l’articulat: Constitució espanyola, Estatut 

d’autonomia, el Decret 145/1986 de la Generalitat Valenciana, la Llei 30/1984 

sobre les mesures per a la reforma de la funció pública, el RD 33/1986 i 

sobretot la LUEV. 

 

Amb tot, el que ningú no pot negar és que el català –o valencià segons 

l’Estatut– és llengua oficial i llengua pròpia al País València i, per tant, el català 

és la llengua institucional de totes les administracions públiques valencianes: 

ajuntaments, mancomunitats, universitats... S’entén, doncs, que els 

administrats o l’administració, a l’empara d’aquest valor jurídic, poden exigir, 

reclamar i/o reivindicar –davant de tota mena d’entitats, organismes o 

administracions– que el català siga utilitzat com a llengua pròpia en 

contraposició a d’altres idiomes i, per tant, el deure de l’administració de 

conèixer la llengua i la impossibilitat d’al·legar-ne ignorància. 

 

A més a més, el fet que el català siga llengua pròpia de l’administració implica 

que ha de ser la llengua d’ús intern i la llengua de relació amb els ciutadans i 

les ciutadanes. Per aquest motiu, l’ús de la llengua en les administracions ha 

d’estar regulat per una norma escrita, per un reglament que prioritze l’ús del 

català sobre el castellà i no per un reglament que regule l’ús d’un bilingüisme 

costós i contraproduent. 

 

Tenir llengua pròpia, com a valor jurídic, significa que tots els organismes 

públics –de qualsevol esfera administrativa– estan obligats a un tractament 

especial i prioritari del català.  
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Hom ha d’atorgar protecció i respecte especials a la recuperació del català –

Estatut d’autonomia–, ja que, d’acord amb el preàmbul de la LUEV, «la nostra 

situació sociolingüística exigeix una actuació legal que, sense tardar, acabe 

amb la postració i propicie l’ús i l’ensenyament del valencià per tal d’assolir 

l’equiparació total amb el castellà». I després hi afegeix que «aquesta llei tracta 

de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de 

la nostra comunitat autònoma, i disposa les mesures pertinents per tal 

d’impulsar l’ús del valencià [...] especialment en l’administració». Resta clar, 

aleshores, que bàsicament són les administracions les principals encarregades 

d’aconseguir aquesta recuperació i normalització del català. 

 

Una vegada més cal recordar que, d’acord amb la disposició transitòria primera 

de la LUEV, s’establia un termini de tres anys perquè l’administració de la 

Generalitat Valenciana, l’Administració local, les entitats i les institucions 

dependents d’aquestes, i altres serveis públics als quals fa referència la Llei, 

posaren les condicions per a la seua aplicació en tots els àmbits d’ús. La LUEV 

va entrar en vigor l’endemà de la seua publicació, el 23 de novembre de 1983, i 

d’això ja fa un bon nombre d’anys sense que els mínims objectius d’aquesta 

Llei s’hagen complert. 

 

Consegüentment, al voltant d’una cinquantena d’administracions locals, amb 

més o menys voluntat, han assumit el repte de recuperació i normalització del 

català i l’han concretat amb l’aprovació dels reglaments de normalització 

lingüística, entre altres actuacions, com la creació de serveis lingüístics 

encarregats de coordinar i gestionar la planificació lingüística de l’ajuntament i 

de l’àmbit municipal. 

 

Els objectius específics en tots els reglaments de normalització lingüística són, 

com a norma general, els següents:  

 
a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conèixer i usar el valencià. 

b) Establir el valencià com a llengua usual de l’ajuntament i fixar el marc de les 

obligacions específiques que se’n deriven per als regidors i empleats públics. 
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c) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida 

ciutadana.  

d) Fer efectiu l’ús social del valencià. 

e) Normalitzar l’aplicació del valencià en l’àmbit de l’Administració local i de les 

entitats i institucions que en depenen. 

f) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del 

valencià en tots els nivells d’intervenció dels ciutadans. 

 

Cada Administració local aprova el reglament adaptant-lo a les seues 

necessitats i interessos, però, generalment, els reglaments planifiquen i 

concreten l’ús de la llengua en el si de l’ajuntament i amb els organismes que 

en depenen (ús preferent, oral i escrit, en impresos, rètols, senyals, programes 

informàtics, registre, relacions amb els administrats, provisió de llocs de treball, 

creació i/o funcions d’un servei lingüístic, etc.) i en l’àmbit del municipi 

(relacions institucionals, avisos, publicacions, activitats públiques, campanyes 

de promoció i dinamització lingüístiques, àmbits preferents, etc.). A més, 

encara que en pocs casos, els reglaments parlen de la situació sociolingüística 

concreta de què es parteix, concreten la situació lingüística on es vol arribar i el 

període de temps en què es preveu que es realitzarà el procés de canvi 

lingüístic. 
 

 

3.3 Estructura  

 

3.3.1 De l’ús oral 
 

Quant a l’ús específicament oral en l’administració, podem trobar redaccions 

molt diverses segons els ajuntaments, però la majoria dels reglaments, quan 

regulen l’ús oral del català, ho fan pensant en el personal que es troba en 

l’atenció al públic dient que  

 
Els serveis públics que tinguen relació directa amb els ciutadans hauran d’estar 

atesos per funcionaris que tinguen coneixements suficients de valencià per 

atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. 
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Tanmateix, n’hi ha una minoria que també regulen aquesta obligació o aquest 

esforç per als regidors i les regidores del municipi, com el de Paterna que 

aprova que  

 
Els corporatius procuraran fer un ús públic del valencià a fi de potenciar-lo i 

dignificar-lo, tant en actes públics com en sessions de govern. 

 

3.3.2 De l’ús escrit 
 

Pel que fa a l’ús escrit del català, es pot afirmar que és l’apartat més estudiat a 

l’hora d’elaborar i posteriorment aprovar un reglament, i el que té més 

diferències de redacció. L’explicació és ben senzilla. La majoria dels actes 

administratius són escrits i, per tant, la burocràcia i les despeses es 

multipliquen per dos quan un escrit ha de figurar en les dues llengües oficials. 

Però, quina llengua ha d’emprar l’administració? 

 

Si l’administració vol donar al català l’estatus i el prestigi que li correspon, la 

solució és que tots els documents públics, inclosos els acords dels ajuntaments 

que hagen de ser publicats, les comunicacions, els certificats, els saludes..., 

estiguen en català, tret que algú els demane en castellà. 

 
Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern, les comissions, 

fundacions, plens... i els ordres del dia, les actes i la resta d’escrits i documentació 

dirigida als regidors i representants dels grups municipals en els ens locals es farà 

en valencià sense cap mena traducció, tret d’aquells que ho demanen 

expressament. 

 

Reglament de Tavernes de la Valldigna 

 

 

Les actuacions administratives d’ofici, dins les quals tenim les comunicacions, 

rebuts, certificacions, invitacions, saludes, anuncis, edictes, bans, etc., es faran en 

valencià sempre que la persona interessada no haja indicat expressament la 

utilització del castellà. En aquest cas, es faran en les dues llengües. 

 

Reglament de Montserrat 
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Quant a la llengua que s’ha d’emprar en tots els documents de l’ajuntament, 

podem distingir tres tipus de reglaments: 

 

a) Els reglaments que regulen que la redacció dels documents públics serà en 

valencià. En aquest cas l’administració pretén que la normalització de la llengua 

siga efectiva. En aquest apartat tenim ajuntaments com el d’Alcoi, l’Alcúdia o 

Carlet, entre d’altres. 

 
Els acords que aprove l’Ajuntament d’Alcoi i que siguen publicats o se’ls done 

publicitat, s’hauran de redactar en valencià. 

La redacció de tots els documents públics es farà en valencià. 

 

Reglament d’Alcoi 

 

La redacció de tot tipus de documents, tant d’ús intern com els dirigits als 

ciutadans o ciutadanes o altres institucions dins l’àmbit territorial de la nostra 

comunitat autònoma o aquelles comunitats que comparteixen la nostra pròpia 

llengua, es faran en valencià. 

 

No obstant això, l’Ajuntament respectarà la voluntat de tots aquells ciutadans o 

ciutadanes quant a la llengua en què vulguen rebre les notificacions particulars. 

Les notificacions que suposen obligacions fiscals per als ciutadans i ciutadanes es 

redactaran en castellà i en valencià, amb una disposició preferent en l’imprès per 

a la versió valenciana. 

 

En qualsevol cas, tota comunicació genèrica de l’Ajuntament, ja siga en forma de 

bans, anuncis, cartells, fulls informatius, revistes o butlletins d’informació, 

catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., serà en valencià. 

 

Reglament de l’Ajuntament de Carlet 

 

b) Els reglaments que regulen que la redacció dels documents públics serà 

preferentment en valencià. 

 
La redacció de tots els documents públics es farà preferentment en valencià, fins 

a la plena normalització com a llengua pròpia de l’administració i del municipi... 

 

Reglaments de Benicàssim, Benicarló, Xirivella i Vila-real 
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c) Els reglaments que regulen que la redacció dels documents públics serà en 

bilingüe i, per tant, l’objectiu no és la normalització lingüística ja que, d’acord 

amb els diferents estudis de sociolingüística, amb el bilingüisme el català mai 

no aconseguirà arribar al mateix nivell d’ús que el castellà. 

 
La redacció de tots els documents públics es farà en valencià i castellà. 

 

Reglaments de Novelda i Castelló de la Plana 

 

 

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià i/o castellà, quan 

així estiga disposat. 

2. En els expedients iniciats a instància de part, l’administració municipal de 

l’Ajuntament de Xàtiva comunicarà discrecionalment allò que els afecte en 

valencià. 

3. En els expedients iniciats d’ofici es procedirà igualment. 

 

Reglament de Xàtiva 

 

Evidentment, de forma indirecta o inconscient, amb el bilingüisme només 

s’aconsegueix donar suport al castellà, ja que tot el personal de l’administració 

ha de saber castellà oral i escrit per imperatiu legal, però tot aquest personal no 

ha de saber necessàriament parlar i escriure en català.  

 

 

Quant al reconeixement explícit de la unitat de la llengua catalana, podem 

distingir tres tipus de reglaments: 

 

a) Els reglaments que reconeixen la unitat de la llengua catalana, és a dir, que 

hi ha altres territoris de parla catalana fora del País Valencià amb els quals 

compartim una llengua comuna i que, per tant, també proposen adreçar-hi els 

escrits en català. Entre aquests tenim els reglaments de Vila-real, Xirivella, 

Benicarló, Sueca, Carlet, l’Alcúdia, Banyeres de Mariola, Vinaròs, Xixona i la 

Mancomunitat el Xarpolar. 
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Els escrits que siguen adreçats a les autonomies catalana i balear es faran 

prioritàriament en valencià, per tal com la llengua és comuna. 

 

Reglaments de Vila-real, Xirivella, Benicarló i Vinaròs 

 

 

Els documents i escrits que l’Ajuntament haja de formular d’ofici i per pròpia 

iniciativa, dirigits dins l’àmbit territorial de predomini del valencià o a les 

comunitats amb les quals compartim la mateixa llengua, es redactaran en 

valencià. 

 

Reglaments de Sueca i Carlet 

 

 

En cas que els efectes [dels comunicats i de qualsevol altra documentació] es 

produesquen fora del territori de la Comunitat seran redactats en castellà, sense 

perjudici que també es redacten en valencià, tret dels països de llengua catalana, 

als quals se’ls donarà el mateix tractament que en l’apartat primer. 

 

Reglament de l’Alcúdia 

 

 

En cas que els efectes [dels escrits i de les comunicacions] es produïren fora del 

territori de la comunitat de parla catalana, seran redactats en llengua castellana 

sense perjudici que també ho siguen en valencià. 

 

Reglaments de Xixona i de la Mancomunitat el Xarpolar 

 

 

Seran redactats en valencià:  

1. Els oficis i escrits dirigits a autoritats, organismes i dependències de les entitats 

públiques radicades al País Valencià o altres territoris on el català és llengua 

oficial.  

2. Els oficis i els escrits dirigits a particulars domiciliats en territoris on el català 

siga llengua oficial, excepció feta dels casos previstos en el punt 2 de l’article 

anterior.  

 

Reglament de Banyeres de Mariola 
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b) Els reglaments que no fan referència a l’existència d’altres territoris de fora 

del País Valencià amb llengua pròpia comuna, és a dir, que només escriuen en 

català dins de l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana –exceptuant-ne els 

territoris castellanoparlants esmentats en l’article 36 de la LUEV–, encara que 

admeten la possibilitat de fer-ho en bilingüe. Entre aquests tenim els 

reglaments de València, Paterna, Silla, la Font d’en Carròs, Ontinyent, Planes i 

la Mancomunitat de Serveis i Benestar Social de l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, 

Sant Joan de l’Ènova i Senyera. 

 
Els escrits i comunicacions que hagen de tenir efectes fora del terme municipal 

[...], i dins l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, seran redactats en 

valencià tret dels territoris anomenats com a de predomini lingüístic castellà en 

l’article 36 de la Llei 4/1983 de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, 

que també ho seran en castellà. 

 

En el cas que els efectes es produïren fora del territori de la Comunitat 

Valenciana, seran redactat en castellà sense perjudici que també ho siguen en 

valencià. 

 

Reglaments de València, Paterna, Silla, la Font d’en Carròs, Ontinyent, 

Planes i la Mancomunitat Serveis Benestar Social de l’Ènova, Manuel, 

Rafelguaraf, Sant Joan de l’Ènova i Senyera 

 

c) Els reglaments que no redacten aquest article o l’eviten, com són Picanya, 

Elx, Tavernes de la Valldigna, Alcoi, Aldaia, Novelda... 

 

 

3.3.3 L’actuació administrativa amb la resta d’administracions públiques 
 

Sovint els reglaments regulen que l’entitat local haurà de demanar a la resta 

d’administracions públiques ubicades al País Valencià tota la informació i  

documentació que els remeten estiga en valencià. D’altres vegades, només es 

refereixen a la Generalitat i a la diputació corresponent. 
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L’Ajuntament de [...] demanarà a les administracions públiques radicades a la 

Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten estiga redactada, 

preferentment en valencià. 

 

De la mateixa manera, es regula que s’haurà d’instar als organismes que  

hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal perquè ho facen 

oficialment en valencià. 

 
L’Ajuntament instarà els organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions al 

terme municipal de [...] perquè ho facen en valencià. 

 

 

3.3.4 L’actuació administrativa amb els ciutadans 
 

En tots els reglaments es regula que els ajuntaments han de garantir el dret 

dels ciutadans a adreçar-se en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià 

i castellà, oralment i per escrit, i a obtenir resposta en la llengua utilitzada. Així 

mateix l’aplicació dels reglaments no podrà comportar cap tipus de 

discriminació als ciutadans per raó de la llengua oficial que utilitzen davant de 

l’Administració local. 

 

Al capdavall, el valencià és la llengua pròpia del municipi i tots i totes tenen el 

dret de conèixer-lo i usar-lo, oralment i per escrit, en les instàncies públiques, 

amb plens efectes administratius i jurídics. 

 
1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de [...]. Tots els [...] tenen el dret a 

conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit amb les instàncies públiques, amb plens 

efectes administratius i jurídics. 

 

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, 

públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són 

expressats totalment o parcialment en valencià, i produeixen plens efectes 

administratius o jurídics igual com si fossen expressats en castellà. Per 

consegüent, pel que fa a l’eficàcia, no poden ser objecte de cap mena de dificultat, 

d’ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència. 
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3.3.5 Normativa 
 

Un altre tema que regulen alguns ajuntaments, encara que ben pocs, és la 

normativa de la llengua que ha d’emprar l’administració. I, evidentment, tots 

reconeixen la unitat de la llengua i, d’una manera o d’una altra, tots 

coincideixen que la normativa s’ha de basar en criteris universalistes de la 

filologia romànica i que la fixa la Generalitat Valenciana, l’Institut de Filologia 

Valenciana i l’Institut d’Estudis Catalans. 

 
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d’ús i 

ensenyament del valencià [...] el valencià és llengua pròpia i oficial de la 

Comunitat Valenciana i correspon a la Generalitat Valenciana, en col·laboració 

amb les altres administracions públiques del seu territori, tant d’adoptar les 

mesures necessàries per a garantir el seu ús normal i oficial com d’impulsar i 

fomentar la utilització quotidiana de la llengua pròpia dels valencians que 

compartim amb Catalunya, les Illes Balears, el Rosselló, l’Estat d’Andorra i la 

ciutat sarda de l’Alguer, una llengua les normes de la qual regula la Generalitat 

Valenciana, l’Institut Valencià de Filologia i l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Presentació del Reglament municipal sobre l’ús i la normalització del valencià al 

municipi de la vila de Planes (1992), la Mancomunitat el Xarpolar (1992), 

l’Ajuntament d’Ontinyent (1995) 

 

El Reglament de l’Ajuntament de Borriana aprovat l’any 1988 estableix, de 

manera indirecta, com a organismes competents en matèria ortogràfica la 

Conselleria d’Educació i la càtedra de l’Institut de Batxillerat. 

 
El sol·licitant de la bonificació haurà d’aportar un informe favorable d’un organisme 

o institució competent en matèria ortogràfica (tals com la Conselleria d’Educació, la 

càtedra de l’Institut de Batxillerat, etc.). 

 

 

Com a novetat, l’Ajuntament de Paterna, en el nou reglament aprovat el 1998, 

que deroga l’anterior del 1993, reconeix com a autoritat lingüística l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, d’acord amb els principis que la inspiren i el 

dictamen sobre l’idioma del Consell Valencià de Cultura. Tanmateix, disposa 

que mentre aquesta acadèmia no determine la normativa lingüística, continuarà 
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sent d’aplicació la normativa utilitzada en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana i en el sistema educatiu. 

 
1. L’idioma valencià s’usarà amb la normativa oficial de l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua. 

2. Tots els departaments i organismes municipals queden supeditats, en matèria 

lingüística valenciana, a l’Oficina Municipal de l’Ús del Valencià, i al present 

Reglament. 

3. L’OMUV observarà els principis i criteris de la filologia romànica i les 

disposicions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptades d’acord amb els 

principis que la inspiren i el dictamen sobre l’idioma, del Consell Valencià de 

Cultura. 

4. En els premis, les beques, les col·laboracions, ajudes, etc., que es convoquen o 

s’oferisquen des de l’Ajuntament per a l’ús del valencià, els participants o 

sol·licitants hauran d’utilitzar la normativa oficial. 

 

En el mateix sentit, el Reglament de Montserrat aprovat el 2004 també regula, 

en el preàmbul, que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua haurà de ser el 

referent normatiu. 

 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua serà el referent normatiu oficial del valencià 

per a l’Ajuntament de Monserrat. 

 

 

3.3.6 Equips informàtics i altres materials 
 

Un altre apartat en què coincideixen tots els ajuntaments és el dels equips 

informàtics i altres materials, és a dir, les màquines d’escriure, els equips i els 

sistemes informàtics i tots els materials adquirits per a ser utilitzats pels 

ajuntaments hauran d’adaptar-se, en la màxima mesura possible, per al 

funcionament en català. 

 

Transcriurem l’article corresponent del Reglament de Montserrat per ser el més 

complet i actual. 
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1. Les màquines d’escriure, equips i logicals informàtics i tot el material adquirit per 

a ser emprat per l’Ajuntament s’hauran d’adaptar en la màxima mesura possible, i 

ser útils per al funcionament en valencià, tant en l’ús de la llengua com en la 

llengua del programari. 

 

2. El material d’oficina i els programes informàtics que utilitze l’Ajuntament han de 

permetre generar documentació amb els trets ortogràfics propis del valencià. 

 

3. L’Ajuntament de Monserrat ha de donar preferència a l’adquisició dels 

programes que tinguen una versió en la llengua pròpia de l’Ajuntament. 

 

4. Les aplicacions i els programes informàtics que es desenvolupen per a usar-se 

al si de l’Ajuntament han de ser en valencià. En el cas que, per determinades 

circumstàncies, aquestes aplicacions es desenvolupen en dues llengües o més, el 

valencià n’ha de ser la llengua per defecte. 

 

5. La denominació dels servidors, dels components de la xarxa local, dels dominis 

d’Internet, de les adreces electròniques, etc., de l’Ajuntament de Monserrat seran 

en valencià. 

 

6. Les màquines d’escriure, els ordinadors, les impressores i el material ofimàtic 

estarà adaptat per a ser utilitzat en valencià. Els plecs de clàusules de la 

contractació dels subministraments contindran aquesta previsió. 

 

 

3.3.7 La toponímia i la senyalització 
 

La semàntica d’aquest apartat és pràcticament idèntica en tots els reglaments. 

En la gran majoria de casos es regula que els topònims del terme municipal 

tenen com a única forma la valenciana. 

 
Article 10. 
1. Tots els topònims del terme municipal de [Bonrepòs i Mirambell, Borriana, 

Benicarló...] tenen com a única forma oficial la valenciana. 

 

Article 11. 
1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis 

municipals hauran d’estar escrits en valencià, llevat que això implique una 

incomprensió notòria. 
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2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, tals 

com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s’escriuran en valencià, 

llevat que això implique una incomprensió notòria. 

 

Article 12. 
1. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació dels 

quals siga competència municipal, seran redactats en valencià, llevat que això 

implique una incomprensió notòria. 

 

 

3.3.8 Promoció del valencià 
 

Quasi tots els reglaments tenen com a objectiu promoure l’ús del català en tot 

el municipi, és a dir, tant en l’administració com fora d’aquesta. 

 
El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar a l’àmbit de 

l’actuació municipal de l’Ajuntament de Betxí, el que disposa l’article seté de 

l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei de les Corts Valencianes 

4/83, d’Ús i Ensenyament del Valencià. 

 

Així, els ajuntaments volen promoure el català en totes les dependències 

municipals centrals, com també en les descentralitzades, en els segells 

municipals, en les retolacions, en els serveis culturals, en els serveis educatius 

i esportius, en la policia municipal, en les empreses arrendatàries de serveis 

públics, en els serveis assistencials, en les festes locals, en els mitjans de 

comunicació propis... 

 
L’Ajuntament de [Benicarló, Carcaixent...] haurà de promoure i utilitzar el valencià 

en totes les dependències municipals centrals; com també les descentralitzades 

de l’Ajuntament: serveis culturals (biblioteca, arxiu, museus, etc.) serveis educatius 

i esportius (universitat popular, ludoteca, campanya esportiva, emissora municipal, 

etc.), empreses arrendatàries de serveis públics, serveis assistencials, festes 

locals, etc. Així mateix, es promourà el valencià en els mitjans de comunicació 

propis (butlletí d’informació municipal, ràdio etc.), fins assolir una normalització 

total. 
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Però també volen promoure l’ús del català en les activitats d’entitats, 

associacions o empreses públiques o privades. En aquest sentit, gairebé tots 

els ajuntaments han dedicat un apartat del reglament a la regulació de 

subvencions i bonificacions per a les activitats externes a l’administració que 

empren el català com a llengua habitual. Així mateix, també solen regular la 

possibilitat de bonificar les taxes i els impostos municipals que tinguen relació 

amb la normalització lingüística i el foment del català, com ara els rètols públics 

en català de nova instal·lació o aquells que substituïsquen un rètol en castellà 

per un altre en català. Però cada any l’ajuntament ha de fer constar en les 

ordenances fiscals les exempcions i reduccions que s’hi acorden i preveure en 

els pressupostos anuals una partida que determine la quantitat i la finalitat de 

les subvencions. D’entre els ajuntaments que regulen aquestes subvencions en 

el reglament tenim el de Novelda, Moncofa, Carcaixent, Godella, Borriana...  
 

Article 7 

1. En el marc de les seues atribucions, l’Ajuntament de Moncofa subvencionarà i/o 

bonificarà les activitats d’entitats, associacions o empreses, públiques i privades, 

que empren el valencià. Així mateix, informarà i assessorarà totes les entitats 

públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l’ús del 

valencià. 

 

2. Totes aquelles publicacions d’entitats i aquelles publicitats que es facen per 

qualsevol mitjà de comunicació, cartells, ràdio i compten amb la col·laboració i el 

patrocini de l’Ajuntament de Moncofa, si estan redactades íntegrament en valencià 

podran comptar amb una ajuda preferent. 

 

Article 8 

1. L’Ajuntament de Moncofa podrà també bonificar les taxes i els impostos 

municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del 

valencià. Cada any l’Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les 

exempcions i reduccions que s’hi acorden. Aquestes exempcions seran efectives 

quan entren en vigor les ordenances que s’hauran de modificar, una vegada 

aprovat aquest Reglament. 

 

2. En relació amb açò, l’Ajuntament de Moncofa tindrà en compte els casos 

següents: 
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– Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià tindran una 

bonificació. 

– Els rètols que en substituesquen uns altres d’anteriors escrits en castellà, per 

tal de ser redactats de nou en valencià seran bonificats amb major quantia. 

– L’Ajuntament es comprometrà a donar publicitat de les bonificacions mitjançant 

comunicats a la premsa, ràdio i notificacions personals als possibles 

interessats (associacions, comerços, empreses i professionals). 

– Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l’Oficina 

Municipal de Promoció i Ús del Valencià per a garantir-ne la correcció. 

– El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter 

estable i permanent.  

– Els rètols d’ortografia idèntica en valencià i castellà no tindran cap bonificació 

de tarifa. S’entén que aquestes bonificacions es refereixen a rètols que 

suposen un canvi de text substancial. 

 

Reglament de l’Ajuntament de Moncofa 

 

Per tal d’aconseguir-ho alguns ajuntaments creen dins del seu organigrama 

una Regidoria de Normalització o Política Lingüística, un consell o una comissió 

encarregada de l’assessorament i seguiment del procés de normalització 

lingüística. Aquest apartat el regulen ajuntaments com el d’Ondara, Banyeres 

de Mariola, Paterna... 

 
L’Ajuntament d’Ondara comptarà dins del seu organigrama amb la figura del 

Regidor-Delegat de política lingüística [consell o comissió de seguiment], amb les 

següents funcions: 

 

– Promoure l’ús social de la llengua i la seva presència pública, creant un 

ambient de sensibilització entorn del tema per part dels ciutadans. 

– Reforçar els lligams que uneixen els valencianoparlants amb la seua llengua, 

fomentant la consciència i la lleialtat lingüística, combatent la discriminació, 

promovent un procés real de normalització, amb una actitud reflexiva i crítica, 

lluitant per la igualtat lingüística. 

– Dissenyar, ajudar, pressionar i fer possible la normalització real de la nostra 

llengua. 

– Vetlar pel compliment de la política institucional en matèria lingüística. 

– Qualsevol altre objectiu, d’acord amb les especials circumstàncies de cada 

moment del procés. 
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Els àmbits d’actuació de la Regidoria de Política lingüística són els següents: 

a)  ensenyament 

b)  els comerços, empreses i centres de treball 

c)  l’administració municipal 

d)  recuperació de la toponímia tradicional: retolació en valencià dels carrers, de 

les partides, dels camins, dels paratges, etc. 

e)  altres àmbits d’actuació 

 

Reglament de l’Ajuntament d’Ondara 

 

I, pràcticament en tots els reglaments es creen o es regulen els objectius, les 

funcions i les tasques d’un gabinet, un servei o una oficina de promoció del 

valencià, tot depenent de si aquest servei lingüístic és anterior o posterior a 

l’aprovació del reglament. De qualsevol manera, tots coincideixen a establir que 

els objectius generals d’aquestes oficines són els següents: 

 
L’Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià tindrà els objectius i les 

competències següents: 

 

a)  Planificar i fomentar les activitats encaminades al progressiu ús del valencià i 

propiciar l’exercici dels drets lingüístics dels valencianoparlants. 

b)  Assessorar sobre textos presentats per les diverses entitats públiques o 

privades (impressors, premsa, etc.). 

c)  Organitzar cursos per a reciclar permanentment els funcionaris i empleats 

públics, i també els col·lectius que ho necessiten i que ho sol·liciten. A banda 

dels cursos d’ensenyament general, caldrà planificar-ne d’ensenyaments 

específics (llenguatge administratiu, comercial, jurídic, etc.), atenent les 

necessitats existents i les que es puguen plantejar. 

d)  Assessorar, preparar i proposar la baremació dels exercicis de valencià per a 

les proves d’accés de les convocatòries públiques a l’Ajuntament. 

e)  Informar els ciutadans i les ciutadanes sobre les ajudes per al foment del 

valencià, procedents de la Generalitat i de la resta d’administracions. Es 

facilitaran els tràmits a totes les persones interessades a beneficiar-se 

d’aquestes ajudes. 

f)  Orientar les entitats públiques o privades perquè exigisquen el coneixement 

del valencià i que ho demanen en el model de proves que han d’efectuar en 

les seues convocatòries d’accés. 

g)  Impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’Ajuntament. 
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h)  Proposar accions de sensibilització pel que respecta a l’ús del valencià en tots 

els àmbits de la vida ciutadana. 

i)  Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics. 

j)  Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d’aquest 

Reglament. 

 

L’exercici d’aquestes funcions per part de l’Oficina ha de comportar, 

necessàriament, un suport polític i administratiu que li permeta un determinat 

poder executiu en l’àmbit de les seues competències; és a dir, que li possibilite 

un bon funcionament i que puga incidir en tots els departaments de la 

corporació municipal. 
 

D’altra banda, en alguns reglaments podem trobar quina és la ubicació de 

l’oficina de promoció del valencià en el si de l’ajuntament i de quina regidoria 

depèn. A més, se sol regular que, per a dur a terme les funcions i tasques 

assignades, l’oficina ha de comptar amb un tècnic lingüístic, amb materials 

mínims i amb una consignació pressupostària suficient per tal que la 

normalització lingüística aconseguisca la seua finalitat. Això no obstant, i 

després d’un estudi paral·lel del funcionament dels serveis lingüístics, podem 

dir que el pressupost que destinen la majoria dels ajuntaments per a la 

promoció i l’ús del valencià és, de bon tros, insuficient. 

 
La ubicació orgànica de l’Oficina serà Secretaria General, a través de la Secció de 

Serveis Generals. L’OMUV tindrà, en l’organigrama municipal, la categoria 

administrativa apropiada i comptarà amb suport administratiu per al 

desenvolupament de les activitats no específicament lingüístiques. 

 

Reglament de Paterna 

 

 

La delegació per a la Promoció de l’Ús del Valencià dependrà orgànicament de la 

regidoria d’Educació i estarà inclosa en la Comissió de Cultura, Educació i 

Benestar Social. 

 

Reglament de Godella 
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L’Ajuntament de [...] haurà de comptar amb consignació pressupostària suficient 

per a realitzar les tasques i els objectius propis de la normalització lingüística 

marcats en aquest reglament.179 

 

3.3.9 Accés a la funció pública 
 

L’exigència del català per a l’accés a la funció pública hauria de ser un dels 

apartats més importants dels reglaments perquè el català, com a llengua 

pròpia, aconseguisca ser la llengua vehicular en el si de l’administració. És 

gairebé l’única forma d’avançar en el procés de normalització lingüística. 

 

Amb aquesta finalitat, tot el personal que vulga accedir a un lloc en 

l’administració pública ha de demostrar obligatòriament que posseeix un 

coneixement lingüístic adequat del català. Una llengua és útil si entre altres 

coses permet accedir a un lloc de treball. 
 

Però la gran majoria dels ajuntaments no volen entrar en detalls en aquest 

apartat i només regulen que en les bases de les convocatòries per a l’accés a 

càrrecs, ocupacions i funcions públiques s’ha de valorar el coneixement del 

català, tant oral com escrit, perquè puguen realitzar-s’hi les funcions públiques 

d’acord amb els principis d’ús del català prevists en el reglament i, a més, hi 

afegeixen que el nivell de les proves que cal realitzar i la seua puntuació 

hauran d’estar d’acord amb el lloc de treball convocat. 

 
A les bases de convocatòria per a la provisió de places a l’Administració local es 

valorarà substantivament el coneixement oral i escrit del valencià. El nivell de les 

proves a realitzar així com la seua puntuació haurà d’estar d’acord amb el lloc de 

treball objecte de la convocatòria.  

 

Als efectes de l’apartat anterior, l’Ajuntament de Novelda haurà d’indicar els llocs 

de treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià, així com el nivell 

exigit en cada convocatòria. 

 

Reglament de l’Ajuntament de Novelda i Bonrepòs i Mirambell 
                                                 

 
179 Pràcticament tots els reglaments inclouen aquest article. 
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En les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions 

públiques, l’Ajuntament de Canals podrà establir exercicis en els quals es valore el 

coneixement del valencià com a mèrit. Aquests exercicis tindran caràcter voluntari i 

mai no eliminatori, amb la finalitat que puguen realitzar-se les funcions públiques, 

d’acord amb els principis d’ús del valencià prevists en aquest Reglament. 

 

En relació amb l’apartat anterior, l’Ajuntament de Canals indicarà els llocs de 

treball per als quals és preceptiu el coneixement del valencià i també el nivell que 

exigirà en cada convocatòria. 

 

Reglament de l’Ajuntament de Canals 

 

 

Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de 

l’Administració local (o òrgans que en depenen) haurà de posseir el coneixement 

lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que ha d’exercir, que 

faça possible d’atendre el ciutadà en la llengua que aquest sol·licite. 

 

L’Ajuntament, d’acord amb el paràgraf 5.1, demanarà a les bases de convocatòries 

per a la provisió de places a l’Administració local, el coneixement dels idiomes 

oficials. El nivell de les proves que cal realitzar i la seua puntuació hauran d’estar 

d’acord amb el lloc de treball que s’ocupe. 

 

Reglament de Vinaròs, Godella, Benicarló i Carcaixent 

 

 

En tot cas serà obligatori fer un exercici de coneixement de valencià, i a més a 

més, quan es considere imprescindible, en aquells llocs de treball en què així ho 

explicite la corresponent relació de llocs de treball de l’Ajuntament, aquest exercici 

tindrà també caràcter eliminatori. 

 

Reglament de Godella 

 

Des d’aquest punt de vista, i després de les diverses experiències d’accés a la 

funció pública, si la prova de català no és obligatòria i eliminatòria, el català no 

tindrà mai una situació d’igualtat envers el castellà, ja que tal com regulen 

alguns ajuntaments s’han de respectar «els drets adquirits, de manera que cap 

funcionari o empleat municipal no serà discriminat pel seu desconeixement, 

oral o escrit, del valencià». 
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No obstant això, trobem un articulat ben interessant en el reglament de 

Bellreguard, ja que gratifica aquells treballadors que acrediten tenir 

coneixements de català. 

 
L’Ajuntament es compromet a augmentar el complement de productivitat dels 

funcionaris que acrediten, mitjançant els títols lliurats per la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià o la Universitat de València (ICE), el coneixement de la 

nostra llengua, en les quanties aprovades pel ple de la Corporació, les quals es 

corresponen amb els diferents nivells de coneixement. 
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4. EL REQUISIT LINGÜÍSTIC EN L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 
 

4.1 Introducció  

 

El funcionariat té una influència directa sobre el procés de normalització 

lingüística en l’Administració local en particular, i al municipi en general. Són el 

reflex i la imatge de com funciona l’administració del poble, l’ajuntament, tant 

des del punt de vista del bon funcionament, com del predomini lingüístic del 

poble. 

 

El personal de l’ajuntament és qui gestiona la vida municipal; informa i tramita 

les llicències urbanístiques, les llicències d’activitats, la concessió o denegació 

de guals, les subvencions municipals...; gestiona els impostos i les taxes; 

gestiona el pressupost; redacta les convocatòries i les actes del Ple de la 

corporació, del Consell de Govern Local i de qualsevol altra comissió; programa 

i difon les activitats culturals (teatre, música, exposicions, premis literaris...); 

encomana les plaques dels carrers; retola la casa consistorial; encomana els 

cartells de senyalització i informació exteriors; redacta els bans que es difonen 

pel poble... 

 

Si els funcionaris no coneixen la llengua del poble i no tenen una sensibilització 

per la recuperació del català en l’àmbit administratiu, evidentment, serà un 

entrebanc, un obstacle per al procés de normalització de la llengua en 

l’administració. 

 

A títol d’exemple, tenim el secretari de l’Ajuntament d’Orba que, segons els 

titulars de diversos mitjans de comunicació del 4 de maig de 2004 «exige en un 

pleno un traductor porque no entiende el valenciano»: 

 
En el último pleno celebrado en el municipio se necesitó la presencia de un 

traductor para que el secretario y los concejales del Bloc lograran entenderse. «Y 

es que el nuevo secretario no entiende nada en valenciano», apuntó ayer el 

nacionalista Joan Caravaca. Los concejales del Bloc hablaron en valenciano 
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durante todo el pleno pero el secretario «necesitó de la ayuda de un traductor para 

poder transcribir lo que decían y levantar acta del pleno». 

 

Así, en el pleno se debatieron los puntos del orden del día en las dos lenguas 

oficiales de la Comunidad Valenciana. Pero esta riqueza lingüística fue un 

problema para el funcionamiento normal del pleno, que empezó a las 8.00 horas i 

terminó a las 11.30. 

 

Levante-EMV, 4 de maig de 2004. 

 

El fet de modificar els hàbits lingüístics dels funcionaris que han estat assolits 

durant dècades és una tasca difícil i complicada. En primer lloc, perquè, en 

general, els funcionaris que formen part de l’administració no tenen una 

formació lingüística adequada. I, en segon lloc, perquè als funcionaris de nou 

ingrés no se’ls exigeix aquesta formació. 

 

És per això que una de les preocupacions més importants dels tècnics 

lingüístics és l’escassa o nul·la exigència del català per tal d’accedir a 

l’Administració pública. Aquesta exigència és fonamental per tal de poder 

garantir els drets lingüístics dels ciutadans i evitar situacions de discriminació 

lingüística.  

 

En la gran majoria d’ajuntaments, el coneixement de la llengua no és un 

requisit per poder treballar en l’Administració local és, pel cap alt, un exercici 

obligatori però no eliminatori.  

 

Tanmateix, hi ha determinats ajuntaments on sí que exigeixen un determinat 

nivell de coneixements de català per tal d’accedir a la funció pública com ara 

Catarroja, Silla, Ontinyent, Carcaixent, Oliva, Gavarda, Bufali, Algemesí, 

Godella, Puçol, Aldaia, Castelló de Rugat, Quatretonda, Vinaròs, Xixona...180  

 

                                                 
 
180 Vegeu l’article «Veinte ayuntamientos se adelantan al Consell en exigir el valenciano a los 
funcionarios», publicat en el diari Levante-EMV de l’1 de juny de 2001. Segons el subtítol, vint 
ajuntaments de diverses comarques valencianes s’han avançat al Consell en exigir el requisit 
lingüístic –coneixement del valencià– en les oposicions a funcionaris que realitzen tasques de 
cara al públic. 
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En alguns casos no té més transcendència, però en altres, a conseqüència de 

la interposició de recursos, s’anul·len les oposicions en què l’exercici de català 

és eliminatori.  

 

Una de les darreres sentències ha estat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament 

d’Oliva: 

 
El Tribunal Superior de Justicia ha anulado una oposición para dos plazas de 

Policía Local del Ayuntamiento de Oliva por exigir la titulación de valenciano para 

presentarse a la misma sin argumentar los motivos. 

 

La resolución acepta un recurso contra la oposición presentado por el sindicato 

CSI-CSIF. Las bases de la convocatoria pedían para ser admitido en las pruebas 

«estar en posesión del grado elemental de conocimiento del valenciano, o 

equivalente expedido por la Junta Calificadora, o una declaración jurada 

manifestando el compromiso de obtenerlo en dos años». 

 

La sentencia sostiene que el conocimiento del valenciano puede ser tenido en 

cuenta como mérito en una oposición para un puesto público, pero en caso de 

exigirlo para presentarse a las pruebas, se debe argumentar en las bases el 

motivo por el que se pide. El TSJ explica que la exigencia del valenciano puede 

hacerse «consideradas las concretas funciones de los puestos y la incidencia de 

su prestación en la población valenciano-parlante», algo que no ocurre en el caso 

de Oliva, según la sentencia. 

 

Las Provincias, 18 d’octubre de 2004. 

 

L’any 2001 van haver-hi diverses mobilitzacions per tal d’exigir el requisit 

lingüístic per als docents i per als funcionaris de l’administració. En aquest 

sentit, la Federació d’Escola Valenciana (FEV) va convocar a la ciutat de 

València una festa per reivindicar l’exigència del requisit lingüístic per tal 

d’accedir a la funció pública. En finalitzar l’acte es va llegir un manifest de la 

Mesa per l’Ensenyament en Valencià en què proposaven a les Corts 

Valencianes que promogueren una llei que modificara l’actual text refós de la 

Llei de la funció pública valenciana i la resta de legislació valenciana escaient, 

en el sentit següent: 
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Tots els empleats públics han de conèixer necessàriament el valencià per a poder 

accedir a la funció pública valenciana. 

 

Aquest requisit s’ha d’exigir en qualsevol administració pública que estiga 

compromesa dins de l’àmbit d’aplicació de la llei de funció pública valenciana i 

normativa concordant, siga quina siga la naturalesa jurídica d’aquesta. 

 

El coneixement lingüístic del valencià s’ha d’exigir prèviament a l’accés a qualsevol 

lloc de treball d’aquestes administracions, com ocorre amb tots els altres requisits. 

 

Tots els llocs de treball de les administracions a les quals siga d’aplicació la 

legislació valenciana en matèria de personal han de preveure necessàriament 

aquest requisit lingüístic. 

 

Tots aquest requisits ja fa molt de temps que estan establerts en la legislació de la 

resta de comunitats autònomes amb doble oficialitat lingüística, i han estat avalats 

i ratificats per diverses sentències del Tribunal Constitucional. 

 

Així mateix, demanem que les Corts insten les Corts Generals perquè promoguen 

la mateixa modificació en les lleis estatals, a fi que el requisit lingüístic siga exigible 

també als empleats públics de l’administració central destinats a les comunitats 

autònomes amb doble oficialitat lingüística. 

 

Extret del tríptic: Per l’exigència del requisit lingüístic a la funció pública. 

 

Segons Vicent Romans, president de la Federació Escola Valenciana, es van 

recollir 15.000 signatures per sol·licitar la modificació de la Llei de la funció 

pública i fer extensible el coneixement del català en tots els llocs de 

l’administració.181 

 

Com a conseqüència, pel maig de 2001, el PSPV, EU i el Bloc van pactar exigir 

el requisit lingüístic en les oposicions destinades a cobrir llocs de treball 

d’atenció al públic que es convocaren als ajuntaments en què governaven.  

 

                                                 
181 Vegeu l’article «Veinte ayuntamientos se adelantan al Consell en exigir el valenciano a los 
funcionarios», publicat en el Levante-EMV de l’1 de juny de 2001. 
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Així mateix, la Generalitat Valenciana va acceptar exigir el requisit lingüístic, 

però únicament per als docents, és a dir, es demanaria el certificat de grau 

mitjà de coneixements de català a tots aquells que es presentaren a les 

oposicions docents a partir de l’any 2002.182 

 

Arran d’aquestes mobilitzacions i pactes, a partir d’aquest moment s’han 

presentat diverses propostes i al·legacions en diferents plens municipals. 

 
Meliana demanarà el requisit lingüístic en les convocatòries locals d’ocupació. Els 

quatre partits amb representació en l’Ajuntament de Meliana –Bloc, PP, UV i 

PSOE– han aprovat per unanimitat una moció per introduir el requisit lingüístic en 

les convocatòries locals d’accés a la funció pública. 

 

El País, 8 d’agost de 2001. 

 

 

El grupo municipal del Bloc en el Ayuntamiento de Orpesa ha presentado 

alegaciones a la reclasificación de puestos de trabajo (RPT) del consistorio, 

solicitando principalmente que a todos los funcionarios se les exiga tener un nivel 

mínimo de conocimiento del valenciano para acceder a sus puestos de trabajo. 

 

Levante-EMV de Castelló, 10 de desembre de 2004. 

 

La vitalitat de la llengua es reflecteix en la seua utilitat i en l’ús social. Una 

llengua serà útil si, entre d’altres coses, permet accedir a un lloc de treball.183 

En teoria, és l’única garantia que la persona que aprove una oposició estiga 

capacitada lingüísticament per a poder usar el català.  

 

Des d’un punt de vista legal, el requisit lingüístic o l’exigència del coneixement 

de la llengua pròpia és possible sempre que aquest coneixement siga 

proporcional al nivell de la plaça que cal cobrir, tal com va sentenciar el 

Tribunal Constitucional el 28 de febrer de 1991. 

 

                                                 
182 Vegeu Levante-EMV i Vilaweb (http://www.vilaweb.com) del 10 de maig de 2001. 
 
183 Vegeu l’estudi de Judit Freixa i M. Goretti Freixa, L’exigència de català a les demandes de 
treball, Universitat de Barcelona, 1993. 
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Per aquest motiu les administracions locals, a falta d’una legislació autonòmica 

que regule el requisit lingüístic que cal exigir, han d’introduir el perfil lingüístic 

adient en la relació de llocs de treball (RLT). 

 

 

4.2 El perfil lingüístic 

 

D’acord amb l’«Informe sobre la valoració dels llocs de treball dels empleats de 

l’Ajuntament de Carcaixent, respecte als coneixements de valencià (perfils 

lingüístics)», elaborat del tècnic de normalització lingüística de l’Ajuntament de 

Carcaixent, Rubén Cervera, el perfil lingüístic és un component més del perfil 

laboral. 

 

Concretament, el concepte de perfils lingüístics fa referència a la suma 

d’habilitats lingüístiques necessàries per a la provisió i l’exercici d’un lloc de 

treball determinat, que directament redunden en benefici dels serveis que ha de 

prestar l’Ajuntament.  

 

Dit d’una altra manera, el perfil lingüístic és cadascuna de les capacitats que 

permeten a una persona establir una comunicació en l’àmbit administratiu de 

l’Ajuntament i es determina per les necessitats comunicatives orals i escrites. 

 

L’establiment d’uns perfils lingüístics respon, sobretot, a la necessitat de 

disposar d’una catalogació pràctica que permeta a l’ajuntament decidir sobre la 

competència lingüística que qualsevol empleat necessita per a ocupar una 

plaça determinada. És per això que totes les places de l’RLT de l’ajuntament 

han de posseir la corresponent perfilació lingüística. 

 

L’elaboració dels perfils lingüístics ha de partir directament de la descripció del 

lloc de treball. De fet, com més elements de referència tinguem, més fàcilment 

identificarem les necessitats lingüístiques corresponents.  

 

Els nivells de competència lingüística que s’assignen a cada lloc de treball per 
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tal que puga realitzar les funcions que té assignades corresponen amb els 

nivells de la JQCV: oral, elemental, mitjà i superior (i títols o certificats 

equivalents).184 

 

Si totes les administracions públiques perfilaren lingüísticament els llocs de 

treball, farien més rendibles els recursos que es destinen a les accions de 

promoció de la llengua.185 

 

 

4.3 El requisit lingüístic en l’accés a la funció pública 

local 

 

Els ajuntaments tenen plena autonomia per a seleccionar el seu personal 

funcionari i laboral. Tanmateix, el procediment de selecció –convocatòries, 

bases, etc.– s’ha de dur a terme d’acord amb la legislació autonòmica i estatal 

en matèria de funció pública, ja que l’Administració local no hi té competències. 

 

Així, al País Valencià, quan una Administració local es planteja demanar el 

requisit lingüístic en els diferents llocs de treball, d’entrada es troba amb dos 

problemes o entrebancs importants: d’una banda, no hi ha cap legislació que 

establisca l’obligació de demanar el requisit lingüístic per tal d’accedir a la 

funció pública, només es regula la valoració del coneixement de català. I, de 

l’altra, no hi ha cap legislació que establisca uns criteris lingüístics generals 

                                                 
184 Vegeu l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual 
s’estableixen els certificats oficials administratius que expedeix la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià i s’homologuen i es revaliden d’altres títols i certificats. També cal 
veure l’Ordre de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per 
la qual es deroguen alguns apartats de l’article 4t de l’ordre anterior, en concret els que fan 
referència a l’homologació del títol de Filologia Catalana o equivalents i l’homologació amb els 
títols que expedeixen el Govern Balear i la Generalitat de Catalunya. A més a més, també cal 
tenir en compte l’Ordre de 24 de juny de 1999, de la mateixa conselleria, per la qual es modifica 
parcialment l’Ordre de 16 d’agost de 1994. 
 
185 Hem de tenir en compte que quan un ajuntament no exigeix el requisit lingüístic, la tasca del 
tècnic de normalització lingüística, si n’hi ha, esdevé indefinida i els funcionaris que no tenen 
competència lingüística són un entrebanc per a la normalització lingüística. Així, normalment, el 
tècnic lingüístic es dedica sobretot a traduir i a fer classes per a la formació lingüística dels 
funcionaris, en detriment d’altres tasques més adients si realment es vol aconseguir un ús 
normal de català a l’ajuntament i al municipi. 
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aplicables d’acord amb les funcions específiques de cada lloc de treball,186 és a 

dir, no es regula la valoració del nivell de coneixements de català recomanable 

per a cada lloc de treball, ni en l’Administració local ni en l’Administració 

autonòmica. 

 

La Llei estatal 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, 

estableix, en l’article 19, l’obligació de seleccionar funcionaris degudament 

capacitats en les dues llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent; 

fins i tot, cal tenir en compte que l’article 31 assenyala que si un funcionari 

discrimina un ciutadà pel fet de parlar en una llengua diferent a la seua pròpia, 

com ara el català, es considerarà una falta molt greu que podria ser objecte 

d’un expedient disciplinari.187 

 
Art. 19.1. En les convocatòries per a l’accés a la funció pública, les administracions 

públiques en l’àmbit respectiu de les seues competències hauran de preveure la 

selecció de funcionaris degudament capacitats, per tal de cobrir els llocs de treball 

a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials. 

 

Art. 31.1. Es consideren faltes molt greus: 

b) Qualsevol actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, 

llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. 

 

A partir d’aquesta llei estatal, els poders polítics valencians haurien d’haver 

aprovat la Llei de funció pública valenciana o els diferents decrets, reglaments 

o ordres dictats en aquesta matèria d’acord amb una vertadera política 

lingüística que afavorira la normalització de la llengua pròpia en l’Administració 

pública del País Valencià,  garantint que tot el personal que accedira a la funció 

pública sabera parlar i escriure en català. 

                                                 
186 L’Administració autonòmica de Catalunya sí que ha aprovat diverses disposicions legals en 
aquesta matèria que podrien ser un model a seguir al País Valencià. Com a exemple, tenim el 
Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
187 L’any 1986, els poders polítics de l’Estat espanyol van redactar en el mateix sentit l’article 66 
del Reglament de règim disciplinari del funcionaris de l’Administració de l’Estat. 
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En canvi, la legislació que fins ara han aprovat és ambigua i insuficient. Les 

Corts Valencianes i el Govern han aprovat lleis i decrets que obliguen a valorar 

el coneixement de català, però no a exigir-lo per tal de poder accedir a la funció 

pública valenciana.188 Només es podrà exigir en aquells llocs de treball en què 

els poders públics valencians, prèviament, els hagen classificat amb aquest 

requisit. 

 

En aquest sentit, segons l’informe del Sindicat de Treballadors de 

l’Ensenyament-Intersindical Valenciana sobre l’ensenyament en català del curs 

2001-02,189 només l’1% dels llocs de treball de l’Administració autonòmica 

tenien com a requisit el coneixement de català. Dels 16.500 llocs de treball 

catalogats per l’Administració del Consell de la Generalitat Valenciana, només 

165 places tenien com a requisit el coneixement d’alguns dels nivells de català. 

 

Així mateix, l’any 2005, el Sindicat de Treballadors de l’Administració-

Intersindical Valenciana va fer un altre estudi sobre el requisit lingüístic en 

l’Administració,190 en què denunciava que el Consell de la Generalitat 

Valenciana només exigia el coneixement de català a un 2,8% dels treballadors 

que estaven en l’atenció al públic, directament o telefònicament. Dels 4.749 

funcionaris que tenien contacte directe amb els ciutadans, només 134 van 

haver d’acreditar el coneixement de català. Pel que fa a la Conselleria de 

Cultura (conserges, auxiliars de gestió de col·legis i instituts...), de 3.305 llocs 

de treball, només s’exigia el coneixement lingüístic en 31 llocs. I pel que fa a la 

de Benestar Social, d’un total de 766, només 7 tenien requisit lingüístic. 

 

                                                 
188 Val a dir que de fet es dóna la paradoxa que qualsevol persona pot entrar a formar part de la 
funció pública valenciana encara que NO entenga els ciutadans quan exerceixen el dret 
fonamental d’expressar-se en català, tot i que, des d’un punt de vista legal, en teoria, cap 
funcionari no pot al·legar-ne ignorància. 
 
189 Vegeu Vicent Esteve, «L’ensenyament en valencià al llindars del segle XXI: una visió 
sindical», Llengua, societat i ensenyament, volum III, Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana, Alacant, 2003, pp. 337-347.  
 
190 Font: Levante-EMV, 22 de març de 2005. 
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Lamentablement, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 

ha interpretat en repetides sentències –com veurem més endavant– que, 

d’acord amb la legislació autonòmica valenciana, el coneixement lingüístic ha 

de ser considerat, amb caràcter general, com un mèrit i no com un requisit. 

 

L’any 1983, amb l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, les 

Corts Valencianes, a fi de garantir el dret dels ciutadans a ser atesos per 

l’administració i rebre’n resposta en la llengua que ho sol·liciten, van acordar, 

en l’article 30, que els poders públics havien de valorar el coneixement del 

català en les bases de les convocatòries de l’Administració autonòmica i local, i 

assenyalar en quins llocs havia de ser preceptiu aquest coneixement. No 

obstant això, els diferents governs valencians mai no han pres la iniciativa 

política d’aplicar o desenvolupar la llei en aquest sentit, ja que ni tan sols han 

establert quins havien de ser els llocs amb un determinat requisit lingüístic. 

 
30.2 En les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions 

públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l’àmbit de les 

seues competències respectives, valoraran el coneixement del valencià per tal que 

puguen realitzar-se les funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del 

valencià prevists en aquesta Llei.  

 
30.3. Els poders públics valencians, als efectes de l’apartat anterior, assenyalaran 

els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.  

 

L’any 1995, amb l’entrada del PP al Govern, podem constatar que aquesta 

mínima exigència de valorar el coneixement de català en les bases de les 

convocatòries ha anat reculant progressivament.  

 

Quan el Govern va aprovar el Text refós de la llei de la funció pública i les 

subsegüents modificacions, va regular que els aspirants només haurien 

d’acreditar els coneixements de català quan superaren totes les proves 

selectives.  

 

Aquells nous funcionaris que no pogueren acreditar els coneixements de la 

llengua del poble –poden accedir a la funció pública persones que ni tan sols 
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entenguen els administrats catalanoparlants– només s’haurien de comprometre 

a realitzar uns cursos de perfeccionament organitzats per la Generalitat 

Valenciana. 

 

A tall de conclusió, cal dir que per tal d’accedir a la funció pública valenciana no 

cal saber la llengua que majoritàriament parla el poble. L’únic compromís que 

tenen els nous funcionaris és assistir a uns cursos de llengua; això no vol dir 

que l’aprenguen i o que arriben a tenir una competència lingüística suficient. 

Només hauran d’aportar un certificat d’aprofitament aquells en què el curs de 

perfeccionament constituïsca un requisit per a l’accés al seu lloc de treball. 

 

Tal com podem comprovar, aquesta política lingüística va en detriment de 

l’eficàcia administrativa i l’economia de l’Administració pública, ja que no només 

accedeix a la funció pública personal no qualificat lingüísticament en les dues 

llengües oficials, sinó que, a més, l’Administració ha de destinar uns diners 

públics per tal de formar-lo, cosa que sovint, fins i tot, s’incompleix. 
 

Vegem els articles 9 i 53 del Text refós de la llei de funció pública valenciana: 
 

9.4 Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de 

valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut 

homologats per la Generalitat Valenciana, o si escau, fent un exercici específic. El 

personal que no puga acreditar els coneixements esmentats quedaran 

compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que amb aquesta 

finalitat organitze la Generalitat Valenciana.   

 

9.5 El personal laboral serà objecte de selecció d’acord amb els criteris bàsics 

d’aquest capítol. 

 

53.2. La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de perfeccionament que 

faciliten la formació permanent del personal funcionari i la seua carrera 

administrativa. 

 

Especialment, i d’acord amb l’article 29 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 

s’organitzaran els cursos específics per al personal funcionari de les 

administracions públiques de la Comunitat Valenciana que no puguen acreditar, 

una vegada superades les proves d’accés, els coneixements del valencià 
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mitjançant la presentació dels certificats i títols homologats per la Generalitat 

Valenciana.  

 

53.3 Si el curs de perfeccionament constitueix un requisit per a l’accés a un lloc de 

treball determinat, serà necessari un certificat d’aprofitament. 

 

53.4 La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de formació i perfeccionament 

de personal funcionari al servei de les entitats locals. Amb aquesta finalitat, podran 

subscriure els convenis de col·laboració corresponent. 

 

 

4.4 Sentències  

 

No obstant això, tal com expressen diferents sentències, l’Administració pública 

i, per tant, l’Administració local, pot exigir uns determinats coneixements 

lingüístics i incloure en la fase d’oposició un exercici obligatori i eliminatori 

sobre el coneixement de català, sempre que es justifique aquesta necessitat 

lingüística per acomplir les funcions del lloc de treball corresponent. 

 

 

4.4.1 Tribunal Suprem  
 

Sentència de 20 de novembre de 1989, a favor de la Diputació Foral de 

Guipúscoa 

 

L’advocat de l’Estat va interposar un recurs contenciós administratiu contra 

l’acord del Consell de Diputats de la Diputació Foral de Guipúscoa de 8 

d’octubre de 1985, pel qual s’aprovaven les bases d’una convocatòria per cobrir 

en propietat una plaça de tècnic superior d’administració de personal que 

establien, en la fase d’oposició, un tercer exercici de caràcter obligatori i 

eliminatori que consistia en la realització d’unes proves destinades a valorar el 

nivell de coneixement de l’èuscar. Però la sala de l’Audiència Territorial de 

Pamplona, en la Sentència de 27 de juliol de 1988, el va desestimar. 

 

El representant de l’Administració general de l’Estat va impugnar aquesta 
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sentència davant del Tribunal Suprem, que en la Sentència de 20 de novembre 

de 1989 va ratificar la sentència anterior, perquè considerava que exigir un 

exercici obligatori i eliminatori sobre el coneixement de l’èuscar en 

determinades places s’ajustava a l’ordenament jurídic i, sobretot, perquè hi 

havia un informe previ on es justificava aquesta necessitat.   

 
el Tribunal Constitucional tiene declarado que el deber de atender a los 

ciudadanos de una Comunidad Autónoma con idioma peculiar, tanto en éste como 

en español, es obligación de la Administración en general y no de todos los 

funcionarios de la Administración autonómica, [...] como recoge la sentencia de 

instancia, con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional, «nada se opone a que 

los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 

conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas» [...] 

 

en este caso la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, debe justificar la exigencia 

del conocimiento para esa plaza, y ello, sin duda, sucede en el caso de autos, por 

cuanto el acuerdo de convocatoria donde se exige como obligatorio y eliminatorio 

un ejercicio de conocimiento del euskera, viene precedido de un informe, donde se 

justifica la necesidad de tal conocimiento, habida cuenta que el cometido 

fundamental de las tareas a realizar por el citado técnico está relacionado con la 

solución de problemas y reclamaciones de los empleados en cuestiones de 

salarios, seguros sociales, elaboración de calendarios laborales, elecciones 

sindicales, notas informativas de carácter general, normas de obligado 

cumplimiento, ayudas de estudios, guarderías, etc., aclarando que esta labor está 

basada en un contrato permanente, tanto directo como telefónico, con todos los 

empleados de la provincia y con entes públicos y ayuntamientos de la misma, los 

cuales, obviamente, tienen perfecto derecho a expresarse en cualquiera de las dos 

lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma y a ser informados en ella; es decir, 

del informe mencionado, donde se describe con meticulosidad el contenido de las 

funciones del puesto de trabajo administrativo a cubrir, se deduce la necesidad del 

mencionado conocimiento idiomático, lo que supone la corrección de la decisión 

tomada en orden a la convocatoria y la procedencia de la desestimación del 

recurso, con la confirmación de la sentencia de instancia, habida cuenta que, si 

bien el conocimiento del idioma de la Comunidad Autónoma no es exigible a todos 

los funcionarios de una determinada sección o negociado, sí que ello es necesario 

se dé en los principales responsables de ellos y en un determinado porcentaje del 

resto de los funcionarios a su servicio. 
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4.4.2 Tribunal Constitucional  
 

Sentència 46/91, de 28 de febrer, a favor de l’art. 34 de la Llei 17/1985, de 

23 de juliol, de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya 

 

La prova més fefaent i aclaridora la trobem en la Sentència del Tribunal 

Constitucional 46/91, de 28 de febrer, dictada com a conseqüència del recurs 

d’inconstitucionalitat promogut pel Govern de la nació en relació amb l’incís 

final de l’art. 34 de la Llei del Parlament de Catalunya 17/1985, de 23 de juliol, 

de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, que diu: «en el procés 

de selecció haurà d’acreditar-se el coneixement de la llengua catalana en la 

seua expressió oral i escrita». 

 

En el primer fonament jurídic de la Sentència s’explica que: 

 
La representación del Estado afirma que dicho precepto [en el procés de selecció 

haurà d’acreditar-se el coneixement de la llengua catalana en la seua expressió 

oral i escrita] choca frontalmente tanto con el principio de cooficialidad de las 

lenguas como con el derecho de acceso a la función pública en condiciones de 

igualdad del art. 23.2 C.E., en conexión con el art. 14 C.E., y con el principio del 

art. 139.1 C.E., que establece que los españoles tienen los mismos derechos y 

obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. La exigencia del 

conocimiento del catalán para todas y cada una de las plazas de un determinado 

tipo de función pública o para toda ella resulta irrazonable y desproporcionada 

respecto del fin que fundamenta la imposición del deber, y supone un obstáculo al 

derecho de acceso a la función pública por parte de quién no reconozca la lengua 

catalana. 

 

Tanmateix, el Tribunal Constitucional desestima el recurs d’inconstitucionalitat 

pels motius següents, extrets textualment de la resta de fonaments jurídics de 

la Sentència 46/91, de 28 de febrer: 

 
Fonament jurídic 2n: 

Como dijimos en la STC 82/1986 (RTC 1986\82) (fundamento jurídico 2.º), una 

lengua es oficial cuando es reconocida por los poderes públicos como medio 
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normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, 

con plena validez y efectos jurídicos. 

[…] 

La exigencia de conocimiento del catalán para el acceso a la función pública de la 

Administración de la Generalidad no es discriminatoria desde la vertiente de la 

igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. 

 

Fonament jurídic 3r: 

Y dentro de estos principios [constitucionales de mérito y capacidad para el acceso 

a la función pública (art. 103.3 C.E.)] es donde se sitúa el requisito de 

conocimiento del catalán.  

[...] 

El propio principio de mérito y capacidad supone la carga para quien quiera 

acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, 

conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira. Por lo que la 

exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la 

Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los 

méritos y capacidades requeridas. No debe entenderse la exigencia de 

conocimiento del catalán un requisito ad extra, independiente del mérito y 

capacidad acreditadas, sino, al igual que cualquier otro conocimiento o condición 

exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación se 

da satisfacción a dichos principios constitucionales, en la medida en que se trata 

de una capacidad y un mérito que, según el art. 34 de la Ley catalana 17/1985, ha 

de acreditarse y valorarse en relación con la función a desempeñar, y por tanto 

guarda la debida relación con el mérito y capacidad, tal como impone el art. 103 C. 

E. [STC 27/1991 (RTC 1991\27), fundamento jurídico 4.º]. 

  

La razonabilidad de valorar el conocimiento del catalán como requisito general de 

capacidad, aunque variable en su nivel de exigencia, viene justificada por diversos 

motivos. En primer lugar debemos mencionar el carácter del catalán como lengua 

de la Administración de la Generalidad, junto con el castellano, ambas de uso 

preceptivo191 (art. 5 Ley catalana 7/1983); que son válidas y eficaces las 

actuaciones administrativas hechas en catalán192 (art. 7.1 Ley catalana 7/1983); y 

que los particulares gozan del derecho de usar el catalán en sus relaciones con la 

Administración193 (art. 8 de la Ley 7/1983 y STC 82/1986, fundamento jurídico 3.º). 

Además, se trata de un requisito justificado y equitativo, también en función de la 
                                                 
191 Vegeu l’article 7 de la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià. 
 
192 Vegeu l’article 9 de la Llei valenciana 4/1983. LUEV 
 
193 Vegeu l’article 2 de la Llei valenciana 4/1983. LUEV 
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propia eficacia de la Administración autónoma (art. 103.1 C.E.), por lo que resulta 

constitucionalmente lícito exigir, en todo caso, un cierto nivel de conocimiento de la 

lengua catalana, que resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer 

adecuadamente su trabajo en la Administración autonómica dado el carácter 

cooficial del idioma catalán en Cataluña194 (art. 3.2 C.E. y art. 3.2 E. A. C.) y dada 

también la extensión del uso del catalán en todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma. 

 

Fonament jurídic 4t: 

Sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, exigir un 

nivel de conocimiento del catalán sin relación alguna con la capacidad requerida 

para desempeñar la función de que se trate. Ciertamente una aplicación 

desproporcionada del precepto legal podría llevar a resultados discriminatorios, 

contrarios tanto al art. 14 como al 23.2 C.E. 

[…] 

Por consiguiente, en tanto que en las concretas convocatorias de los concursos u 

oposiciones de acceso a los Cuerpos y Escales o plazas de la Función Públicas de 

la Generalidad no se utilice la exigencia de conocimiento del catalán de manera 

irrazonable y desproporcionada impidiendo el acceso a su función pública de 

determinados ciudadanos españoles, no se vulnerará la igualdad reconocida por el 

art. 23.2 C.E. 

 

 

Així doncs, si apliquem la Sentència 46/91 del Tribunal Constitucional al territori 

del País Valencià, aquest Tribunal sentencia que exigir un determinat 

coneixement de valencià no és discriminatori i no és un requisit ad extra, 

independent dels principis de mèrit i capacitat.  

 

A més, afirma que és legalment lícit exigir un cert nivell de català, perquè el 

funcionari puga realitzar adequadament el seu treball en l’Administració, 

sempre que aquest nivell no siga desproporcionat amb la capacitat lingüística 

necessària per tal de dur a terme la funció de què es tracte. 

 

Tanmateix, és convenient transcriure el resum del TC de les al·legacions de 

l’advocat de la Generalitat de Catalunya en contra del recurs de 

                                                 
194 El valencià també és llengua cooficial d’acord amb l’article 7 de l’Estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 
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constitucionalitat, per la claredat jurídica en què defensa l’exigència del català 

en l’accés a la funció pública: 

 
Comparecido y solicitada prórroga para alegaciones, el Abogado de la 

Generalidad de Cataluña presentó escrito de 5 de diciembre de 1985 formalizando 

su oposición al recurso y formulando alegaciones. Después de un breve repaso 

histórico a la situación legal de la lengua catalana y a su reconocimiento en el 

actual marco constitucional, con referencia a algunas experiencias del hecho 

comparado, concluye que al amparo de un mismo precepto constitucional caben 

diversas soluciones en lo que respecta a la exigencia de conocimiento de ambas 

lenguas en las Comunidades con doble oficialidad lingüística, pero ello sin olvidar 

lo que constituye su núcleo. El interés prevalente es el del ciudadano a utilizar la 

lengua que elija sin que el funcionario –cualquiera que sea la lengua en que por su 

parte se exprese– pueda obstaculizar aquel derecho del ciudadano dado que está 

protegido por el bloque constitucional –art. 3 CE y art. 3.3 EAC (RCL 1979\3029 y 

ApNDL 1910)–. A partir de ello se articulan diversas argumentaciones en defensa 

de la constitucionalidad del precepto impugnado: 

 

 a) La acreditación del conocimiento de la lengua catalana en el proceso de 

selección de funcionarios de nuevo ingreso en la Administración catalana se ajusta 

plenamente a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, porque es una 

consecuencia obligada de su carácter como lengua oficial en la Comunidad 

Autónoma, lo que significa reconocerla como vehículo de relación de los 

ciudadanos con sus poderes públicos y, consiguientemente forzoso es entender 

que, para dar cumplida satisfacción al derecho, el que desee ser funcionario al 

servicio de la Generalidad y lo sea de «nuevo ingreso» deberá conocer aquel 

idioma. 

 

 b) Es una consecuencia necesaria del hecho de que el catalán como lengua 

propia de Cataluña lo es también de la Generalidad y de la Administración 

Territorial Catalana, de la Administración Local y de las demás Corporaciones 

públicas dependientes de la Generalidad –art. 5 de la Ley de Normalización 

Lingüística de 18 de abril de 1983 (RCL 1983\970,1179 y LCAT 1983\634)–. La 

exigencia del conocimiento de la lengua catalana a los funcionarios de nuevo 

ingreso seleccionados por la Generalidad, teniendo en cuenta la situación socio-

lingüística de los funcionarios traspasados, es una razonable medida de 

normalización lingüística que tiene un efecto compensatorio y, por lo tanto, 

encuentra en los arts. 3.3 CE y 3.3 EAC plena habilitación legal. 
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 c) La exigencia del conocimiento del catalán a los funcionarios de nuevo ingreso 

es conforme con el principio de eficacia (art. 103.1 CE) que debe inspirar el 

funcionamiento de las Administraciones públicas, ya que la Administración 

Catalana será más eficaz si sus servidores conocen las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad, y a los principios de mérito y capacidad (art. 103.3 CE) a los que 

deben atenerse las Leyes que regulen el acceso a las funciones públicas, ya que 

cualquiera que sea el cargo a que aspiren o la función que puedan desarrollar, es 

indispensable que conozcan las lenguas en las que en el futuro deberán 

desenvolverse. 

 

 d) El precepto impugnado tampoco infringe el principio de igualdad, aplicando los 

parámetros decantados por la doctrina del Tribunal Constitucional, la exigencia del 

conocimiento del catalán a los funcionarios de nuevo ingreso seleccionados por la 

Generalidad es razonable, puesto que el correcto manejo del castellano y catalán 

es imprescindible tanto para atender en cualquiera de estos idiomas a los 

administrados como para estudiar y resolver expedientes redactados 

indistintamente en uno u otro idioma o en ambos a la vez; está justificada por 

razones cuya legitimidad deriva de su conexión con una finalidad 

constitucionalmente legítima cual es el respeto y protección de la cultura y de la 

lengua catalana, y guarda una razonable proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad perseguida, cual es enderezar una situación de 

desigualdad patente entre el castellano y el catalán dentro de la Administración de 

la Generalidad. 

 

 

4.4.3 Tribunal Superior de Justícia valencià 
 

En l’àmbit de la justícia al País Valencià, també tenim diverses sentències de la 

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia sobre el 

requisit lingüístic a les oposicions com a conseqüència de la interposició dels 

recursos corresponents per part de persones físiques i jurídiques que estan en 

contra que la llengua pròpia del poble s’empre amb un ús normal en 

l’administració.  

 

En uns casos les sentències són favorables i en altres desfavorables al requisit 

lingüístic. És per això que és convenient analitzar-les per tal de conèixer, amb 

tots els detalls, quins són els entrebancs que la legislació autonòmica i, per 
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tant, el Govern valencià posa a l’Administració local quan decideix exigir un 

determinat requisit lingüístic. 

 

 

4.4.3.1 Sentència 604/2000, en contra de l’Ajuntament de Vinaròs 

 

En aquest cas l’advocat de l’Estat va interposar un recurs contenciós 

administratiu contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vinaròs de 3 de 

setembre de 1997, en què s’aprovaven las bases generales i específiques que 

havien de regir les convocatòries de les proves selectives per a la provisió, tant 

en propietat i com amb caràcter interí, de les places de personal funcionari 

corresponents a l’oferta pública de treball per al 1996, ja que exigien com a 

requisit per a participar-hi el coneixement de català. 

 

Segons l’advocat de l’Estat, aquest requisit, imprescindible per a poder optar a 

alguna de les places, vulnerava l’art. 12 de la Llei de la funció pública 

valenciana i era contrari als principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la 

funció pública establerts en els articles 14 i 23.2 de la CE. 

 

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJ valencià va dictar la sentència 

604/2000, per la qual declarava nul l’acord del Ple quant a l’exigència del 

requisit de coneixement de català inclòs en l’aprovació de les bases generals i 

específiques corresponents a l’oferta pública de treball del 1996, perquè no s’hi 

justificava l’exigència del requisit per a l’adequat i efectiu acompliment de les 

funcions de cada lloc de treball, sinó que de manera general i sense cap 

referència a les diferents classificacions dels llocs de treball, imposava el 

coneixement acreditat de català, no com a mèrit sinó com a condició d’aptitud 

per a poder participar en els corresponents procediments selectius sense la 

necessària i ineludible justificació de la introducció d’un requisit d’accés a la 

funció pública, omissió que segons el TSJ determinava la nul·litat. 

 

No obstant això, aquest Tribunal confirma en el fonament de dret segon que 

l’exigència del requisit lingüístic no és ni discriminatori ni contrari al dret 

fonamental d’igualtat en l’accés, sempre que aquest requisit es trobe justificat, 
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amb precisió, en les corresponents classificacions dels llocs de treball i 

consignat en la relació de llocs de treball a conseqüència de la necessitat per 

raó de la pròpia prestació del servei públic: 
 

Segundo.- La configuración del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad 

como requisito de acceso a la función pública no es, por sí mismo, discriminatorio 

ni, por tanto, contrario al derecho fundamental de igualdad en el acceso, conforme 

a los principios de mérito y capacidad, cuando responda a las exigencias del 

desempeño de determinados puestos que, por su relación directa e inmediata con 

los ciudadanos, requiera el conocimiento de la lengua usada por los mismos. No 

obstante y con carácter general, su consideración debe ser como mérito como, 

reiteradamente, ha indicado esta Sala siguiendo la doctrina del Tribunal 

Constitucional y a la vista de las previsiones legislativas autonómicas. 

Dicho ello, el requisito que se trata debe estar justificado, con precisión, en las 

correspondientes clasificaciones de los puestos de trabajo y consignado en la 

Relación de Puestos, de modo que, consideradas las concretas funciones de los 

puestos y la incidencia, directa e inmediata, de su prestación en la población 

valenciano-parlante, pueda apreciarse su necesidad por razón de la propia 

prestación del servicio público. Lo que, de ser así y constar establecido, 

justificadamente, en la correspondiente clasificación de los puestos, no implicaría 

la infracción de precepto constitucional o legal alguno. En definitiva, la necesidad 

de acreditar el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma para 

poder participar en las convocatorias de acceso a la función pública no es, en sí 

misma considerada y en todo caso, contraria al derecho de igualdad ni, tampoco, a 

los principios de mérito y capacidad, pero su exigencia generalizada, sin concreta 

justificación por razón de la prestación de las funciones asignadas a cada puesto, 

sí conculca, en cambio, tal derecho fundamental. 

 

4.4.3.2 Sentència 25/2002, en contra de l’Ajuntament de Xixona 

 

El Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local 

de la Província d’Alacant va interposar un recurs contenciós administratiu 

contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Xixona de 26 de febrer de 1998, pel 

qual s’aprovaren les bases que havien de regir la provisió del lloc de treball de 

secretaria, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. I contra  

l’acord del Ple de 3 d’abril de 2000, per qual s’aprovaven els perfils lingüístics 
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dels llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 

(secretari i interventor), als quals imposa com a requisit indispensable per a 

participar i accedir a aquests llocs de treball el nivell superior de la JQCV. 

 

El Tribunal Superior de Justícia valencià, en la Sentència 25/2002, va estimar el 

recurs interposat pel Col·legi i va declarar les bases i l’acord del Ple contraris a 

dret i, per tant, els va anul·lar i els va deixar sense efecte quant al requisit. 

 

Aquesta sentència es va dictar d’acord amb els fonaments de dret segon i 

tercer que a continuació transcrivim: 

Segundo  

A efectos de resolver sobre tal cuestión debe recordarse doctrina ya sustentada 

por esta Sección (Sentencias números 250/1997 y 125/1999) y referida a plazas 

del sector general de la Administración, a tenor de la que: 

«Por lo que atañe a la exigencia elemental del valenciano como requisito para 

Ocupar determinados puestos de trabajo, la Ley autonómica 4/1.983; de 23 de 

noviembre de Uso y Enseñanza del valenciano, en su artículo 30.2 dispone que 

"en las bases de convocatorias para acceso al desempeño de cargos, empleos y 

funciones públicas, por la Generalitat Valenciana y las Corporaciones Locales, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, se valorará el conocimiento del 

valenciano a fin de que puedan realizarse aquellas funciones públicas de acuerdo 

con los principios de uso del valenciano previstos en la presente Ley". Su número 

3.° añade que "los poderes públicos valencianos, a los efectos del apartado 

anterior, señalarán las plazas para las que sea preceptivo el conocimiento del 

valenciano".  

El debate en este punto se plantea en dos distintos niveles argumentales: 1.º En 

primer término, se trata de determinar si el conocimiento del valenciano puede 

imponerse como requisito para acceder a determinados puestos, cuando así lo 

exigen las concretas características de los mismos, o si, por el contrario, se debía 

hacer uso de lo dispuesto en el art. 9.3 LFPV, con arreglo al cual: "Quienes 

superen las pruebas de habilitación acreditarán sus conocimientos de valenciano 

mediante la presentación de certificados, diplomas o títulos que hayan sido 

homologados por la Generalitat Valenciana, o, en su caso, mediante la realización 

de un ejercicio específico al efecto. Quienes no puedan acreditar dichos 

conocimientos quedarán comprometidos a la realización de los cursos de 

perfeccionamiento que a este fin organice la Generalitat Valenciana".  
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La Ley de Uso de 1983, en los preceptos invocados está refiriéndose al acceso a 

"plazas", pero no al desempeño de "puestos" de trabajo concretos; en este 

sentido, este Tribunal ha sancionado favorablemente en diversas ocasiones la 

posibilidad de exigir en el aspirante a determinado puesto, el conocimiento del 

idioma valenciano, como requisito para su desempeño, y no meramente como 

mérito a evaluar, cuando por las especiales circunstancias del puesto, y entre 

ellas, el trato directo con los administrados, se hacía imprescindible objetivamente 

en su titular el conocimiento de dicha lengua. En tales supuestos, es legítima la 

imposición del citado requisito, y la exclusión de aquellos aspirantes que no 

acrediten su conocimiento, no conlleva violación alguna de igualdad, mérito y 

capacidad para acceso a públicas, por lo que no cabe sino remitirse a tal 

doctrina...» 

Tercero  

Esta doctrina, que mantiene su vigencia, resulta aplicable al caso que aquí nos 

ocupa con la consecuencia de que, no tratándose los puestos de trabajo de 

secretario e interventor del Ayuntamiento de Jijona de aquéllos cuyas especiales 

circunstancias, y entre ellas, el trato directo con los administrados, haga 

imprescindible objetivamente en su titular el conocimiento del valenciano, deba 

reputarse contraria a derecho la base l.ª de la Convocatoria impugnada y del 

Acuerdo Plenario de fecha 3 de abril de 2000 enjuiciados en cuanto imponen como 

requisito indispensable para acceder a los citados puestos de trabajo el 

conocimiento del valenciano en el nivel de Grado Superior acreditado por 

certificado de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano.  

Lo que, por otro lado, es conforme con lo establecido en el artículo 13 («Dichas 

bases incluirán, en su caso, el conocimiento de la lengua oficial propia, en los 

términos previstos en la respectiva legislación autonómica, y el baremo de méritos 

de valoración autonómica aprobados por la respectiva Comunidad Autónoma») del 

Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, que, en orden a la valoración del conocimiento de la lengua autonómica, 

remite a la correspondiente legislación autonómica y no contradice lo que 

establece el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local («Las Corporaciones locales aprobarán las bases del concurso, con 

inclusión de los méritos específicos que puedan establecer, los determinados por 

su comunidad autónoma, así como el conocimiento de la lengua oficial propia de la 

misma en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva»), pues, 

tenor de lo que consta expuesto y de conformidad con la legislación valenciana, el 

conocimiento del valenciano únicamente podría considerarse en como mérito 

específico a valorar a efectos de acceder a los puestos de trabajo de secretario e 
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interventor, pero en ningún caso, como requisito de participación en los concursos 

convocados a efectos de dicho acceso. 

 

En aquesta sentència, el TSJ no entra a valorar si el nivell superior de la JQCV 

és desproporcionat a la capacitat lingüística necessària per tal de dur a terme la 

funció de secretari o interventor, sinó quina és la legislació que cal aplicar per a 

accedir als llocs de treball que no a les places: la LUEV o la Llei de funció 

pública valenciana.  

 

El TSJ interpreta que, d’acord amb la legislació valenciana (LUEV), el 

coneixement de català únicament podria considerar-se com a mèrit específic 

que cal valorar per tal d’accedir als llocs de treball de secretari i interventor i no 

com un requisit. 

 

 

4.4.3.3 Sentència 111/2003, en contra de l’Ajuntament d’Ontinyent 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) va interposar 

un recurs contenciós administratiu contra els acords plenaris de l’Ajuntament 

d’Ontinyent de 25 de maig de 2000, en què s’aprovava la valoració dels llocs de 

treball de l’ajuntament, i de 22 de juny de 2000, en què s’aprovava l’assignació 

dels nivells de català. El sindicat al·legava que el requisit de català s’exigia en 

tots els llocs de l’ajuntament, fet que infringia la Llei 4/1983 (LUEV) i la Llei de 

la funció pública valenciana. 

 

El Tribunal Superior de Justícia valencià va dictar la Sentència 111/2003 

declarant nuls els acords del Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent, perquè exigien 

els certificats de coneixements de català (del superior a l’oral) en tots els llocs 

de treball (funcionaris, laborals i habilitats de caràcter nacional). 

 

Tanmateix, el TSJ reconeix que l’Ajuntament d’Ontinyent sí que pot fixar el 

nivell de coneixement de català adequat (degudament justificat) per a aquells 

llocs de treball que, per la seua relació directa i immediata amb els ciutadans, 

requerisquen el coneixement de la llengua pròpia.  
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Des d’un punt de vista estrictament legal, lamentablement, el que no es pot fer 

és exigir el requisit lingüístic de manera generalitzada per a tots, sense una 

concreta justificació per raó de la prestació de les funcions assignades a cada 

lloc. El coneixement lingüístic ha de ser considerat, amb caràcter general, com 

un mèrit d’acord amb la legislació autonòmica. 

 
Fonament de dret segon: 

 

[…] la configuración del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad como 

requisito de acceso a la función pública no es, por sí mismo, discriminatorio ni, por 

tanto, contrario al derecho fundamental de igualdad en el acceso a la función 

pública, conforme a los principios de mérito y capacidad, cuando responda a las 

exigencias del desempeño de determinados puestos que, por su relación directa e 

inmediata con los ciudadanos, requieran el conocimiento de la lengua usada por 

los mismos. No obstante y con carácter general, su consideración debe ser como 

mérito como, reiteradamente, ha indicado esta Sala siguiendo la doctrina del 

Tribunal Constitucional y a la vista de las previsiones legislativas autonómicas. 
 

El requisito de [que] se trata debe estar justificado con precisión en las 

correspondientes clasificaciones de los puestos de trabajo y consignado en la 

relación de puestos, de modo que, consideradas las concretas funciones de los 

puestos y la incidencia directa e inmediata de su prestación en la población 

valenciano-parlante, pueda apreciarse su necesidad por razón de la propia 

prestación del servicio público. Lo cual, de ser así y constar establecido 

justificadamente en la correspondiente clasificación de los puestos, no implicaría la 

infracción de precepto constitucional o legal alguno. En definitiva, la necesidad de 

acreditar el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma para 

poder participar en las convocatorias de acceso a la función pública no es, en sí 

mismo considerada y en todo caso, contraria al derecho de igualdad ni, tampoco, a 

los principios de mérito y capacidad, pero su exigencia generalizada, sin concreta 

justificación por razón de la prestación de las funciones asignadas a cada puesto, 

sí conculca, en cambio, tal derecho fundamental. 

 
Fonament de dret tercer 

 

En el caso presente, el acuerdo recurrido fija como requisito para el desempeño de 

todos y cada uno de los puestos de trabajo del ayuntamiento, funcionariales y 

laborales, incluidos los de habilitación de carácter nacional, la titulación en 
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valenciano en sus distintos niveles, decreciente desde el superior según el rango 

administrativo del funcionario o personal. En aplicación de la anterior doctrina de la 

Sala [Sentència de 10 de juny de 2000, dictada en el recurs núm. 3648/1997], 

reiterada en todos los casos planteados, no cabe sino declarar nulos los actos 

recurridos por ser contrarios a disposiciones legales, pudiendo la administración 

local demandada proceder a fijar el nivel de conocimiento de valenciano adecuado 

para el desempeño de todos aquellos puestos que estime necesario el 

conocimiento de la lengua propia. 

 

Aquesta sentència va deixar tot el consistori desorientat, ja que l’acord pel qual 

es va establir el requisit lingüístic es va adoptar per unanimitat de tots els grups 

polítics (Bloc, PSPV, EU i PP). 

 

L’alcalde del PP va declarar que era evident que s’havia produït un gran 

perjudici per als treballadors de l’ajuntament que havien invertit esforç i temps 

en uns processos que ara no es podien dur a terme per aquesta impugnació, 

quan la voluntat de tota la corporació era afavorir la normalització lingüística. 

 

En la mateixa línia es van manifestar la resta de grups polítics. El secretari 

comarcal del Bloc lamentava la precarietat en què es trobava el català en tots 

els àmbits i, sobretot, en l’Administració local, i una regidora d’Esquerra Unida 

va qualificar la sentència com una agressió i una clara ingerència en 

l’autonomia municipal, ja que ataca la mateixa organització com a ajuntament. 

A més afegia que l’acord havia estat adoptat per unanimitat dels 21 regidors 

després d’una negociació de quatre anys.195 

 

Segons la informació facilitada per l’ajuntament a Levante-EMV, aquesta 

sentència suposava la paralització de 44 processos de selecció per a les 

oposicions al municipi, que afectava centenars de persones, però el temor més 

gran era que «el fallo siente las bases de un precedente para “destruir el 

valenciano en la administración local”». 

 

El dia 15 de febrer el diari Levante-EMV recollia les diferents opinions de les 
                                                 
 
195 Informació extreta del diari Levante-EMV de 15 de febrer de 2003. 
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direccions del PSPV, EU i Bloc. La Conselleria de Justícia i Administracions 

Públiques no va voler pronunciar-se. 

 

La secretària de Cultura del PSPV, Isabel Escudero, va manifestar que «és 

absolutament fonamental, imprescindible per a aquest país que la llengua tinga 

el lloc que li correspon. No vaig a entrar en el contingut de la sentència, però el 

fet em sembla una instrumentalització més del tema de la llengua. Només si es 

normalitza tot s’acabaran els problemes i començarà el País Valencià a tenir 

equilingüisme». 

 

El coordinador general d’Esquerra Unida, Joan Ribó, va assenyalar que 

«l’assumpte per a nosaltres és d’extrema gravetat. El TSJ s’està carregant la 

possibilitat d’introduir el requisit lingüístic en l’Administració. Té un plantejament 

molt intransigent, contrari a sentències del Constitucional sobre el dret de les 

comunitats autònomes a exigir el coneixement de la llengua pròpia». 

 

El president del Bloc, Pere Mayor, va destacar que «hi havia una mancança del 

legislador que no es va resoldre ni en l’època del PSOE ni ara, per no establir 

de forma clara en cap llei l’obligatorietat del coneixement del valencià. No hi ha 

cap voluntat i el valencià es té com una llengua subalterna i castigada». 

 

Un mes després, la resolució d’aquesta sentència tornarà a reeixir, però 

aquesta vegada en l’Ajuntament de Torrent, on el requisit lingüístic s’havia 

aprovat feia més d’un any.  

 

Curiosament, el PP exigia que el català fóra obligatori per a treballar en 

l’Ajuntament de Torrent, però els grups municipals del PSOE i UV van acordar 

en el Ple suprimir l’exigència del requisit lingüístic fins que no estiguera acabat 

el catàleg de llocs de treball. El PSOE com a conseqüència de la Sentència del 

TSJCV sobre el requisit lingüístic a Ontinyent i UV per la qüestió del model 

lingüístic.196 

 

                                                 
196 Vegeu la informació que publica el diari Levante-EMV, els dies 8 i 11 de març de 2003. 
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4.4.4 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló 
 

Sentència 161/1993, a favor de la Universitat Jaume I 

 

Una funcionària de la Universitat Jaume I de Castelló va interposar un recurs 

contenciós administratiu contra la Resolució del rector, de data 17 de març de 

2003, per la qual es convocava un procés específic de promoció interna per 

accedir a l’escala administrativa, grup C, sector administració general, ja que en 

la base 2.1.d s’exigia el nivell mitjà de la JQCV com a requisit lingüístic per a la 

promoció interna de les places d’auxiliar administratiu per a passar del grup D 

al C. 

 

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló va desestimar aquest 

recurs i va reafirmar la legalitat d’exigir un determinat coneixement de català en 

determinats llocs de treball. La desestimació del recurs es va argumentar en els 

fonaments jurídics següents: 

 
SEGUNDO: 

[...] La resolución de la UJI de fecha 18 de noviembre de 2002 aprobó la RPT del 

PAS en la que aparece que todos los puestos de auxiliar administrativo, al menos 

en el servicio de Recursos Humanos donde está destinada la ahora demandante, 

es requisito el conocimiento del valenciano grado mitjà, con lo que esta exigencia 

no la establece la convocatoria sino que se deriva directamente de la RPT y que la 

convocatoria no puede desconocer sino respetar, y dado que esa RPT no ha sido 

impugnada ha devenido firme y es inatacable aun de forma indirecta como en 

realidad hace la demandante. 

 

No se trata pues de un mérito sino de un requisito para el desempeño del puesto 

de trabajo. 

 

TERCERO: 

[...] Dicha exigencia no es arbitraria ni discriminatoria porque el requisito del 

conocimiento de la lengua valenciana por ser lengua cooficial, por quien ha de 

desempeñar funciones públicas, no es contrario a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad y por el contrario el conocimiento suficiente de la lengua hace 

posible una adecuada prestación del servicio en condiciones de igualdad para los 

administrados, y en ese sentido es bastante justificación el contenido de los 
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Estatutos de la UJI que en su artículo 118h) señala que son deberes del PAS, 

entre otros, conocer la lengua propia de la UJI y su artículo 5 señala como 

finalidad de la Universitat Jaume I la de potenciar, entre otras finalidades, el 

conocimiento y uso de la lengua propia, valenciano, atendiendo a su consolidación 

y plena normalización en toda la comunidad universitaria [...]. 

 

CUARTO: 

[...] lleva también razón la administración demandada al señalar que los puestos 

de auxiliar administrativo son vehículo de comunicación de la universidad y sus 

usuarios internos y externos y tal comunicación se realiza normalmente en la 

lengua propia de la universidad que es el valenciano, con lo cual no sólo es 

razonable exigir el conocimiento del valenciano, sinó exigir que este sea en el 

nivell mitjà. 

 

 

4.5. Disposicions legals aplicables a l’Administració 

local 
 

Per tal de completar aquest apartat, cal fer esment a aquelles disposicions 

legals (lleis i reials decrets estatals, decrets i ordres autonòmiques) que 

despleguen la legislació abans esmentada i que també són pauta i exemple 

que han de seguir les administracions locals. 

 

A través de les disposicions legals, també podem analitzar quines són les 

polítiques en matèria de llengua dels governs espanyol i valencià, les quals 

influeixen directament en la política lingüística dels ajuntaments, ja que 

l’Administració local no té competència legal en aquesta matèria. 

 

Tots els ajuntaments tenen, com és lògic, la mateixa base legal. La diferència 

rau en els ajuntaments que tenen la voluntat política de dur a la pràctica la 

possibilitat d’exigir un determinat nivell lingüístic en l’accés a la funció pública i 

avançar en el procés de normalització lingüística. 
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4.5.1 Llei reguladora de les bases de règim local (1985) 
 

La llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, estableix en l’article 99 les bases del concurs 

que han de regular les oposicions en les corporacions locals i inclou el 

coneixement de la llengua oficial pròpia d’acord amb la legislació autonòmica. 

 
Art. 99. Les corporacions locals aprobaran les bases del concurs, incloent-hi els 

mèrits específics que puguen establir, els determinats per la seua comunitat 

autònoma, així com el coneixement de la llengua oficial pròpia en els termes 

prevists en la legislació autonòmica respectiva. 

 
 
4.5.2 Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració 
de l’Estat (1986) 
 

El Reial decret 33/1986, que s’aplica a tots els funcionaris de l’Administració 

pública –incloent-hi la local– estableix com a falta molt greu: 

 
Art. 66. Tota actuació que supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, 

llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. 

 

 

4.5.3 Bases generals de selecció del personal al servei de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana (1992)  
 
El director general d’Administració local de la Conselleria d’Administració 

Pública de la Generalitat Valenciana va dictar la Resolució d’1 de desembre de 

1992, per la qual s’ordena publicar un text de bases general de selecció del 

personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en què va 

establir que: 

 
7.5 Totes les proves podran fer-se indistintament en valencià o en castellà, segons 

ho trie l’aspirant. 
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9.1.1 [...] En totes les proves selectives per a la provisió en propietat tant del 

personal funcionari com laboral, haurà de realitzar-se un exercici obligatori i 

eliminatori sobre coneixements de valencià, la puntuació del qual serà fins un 

màxim de cinc punts. 

 

9.2.3 Coneixements de valencià. Es valoraran sempre que no constituïsquen 

requisit per a l’accés a la plaça. Seran avaluables els certificats expedits per la 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i qualsevol altre títol de valencià 

susceptible de ser validat per aquest organisme d’acord amb el que disposa 

l’Ordre de 22 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 

(DOGV núm. 1082, de 9 de juny de 1989). S’exclou la valoració dels títols 

d’aquelles especialitats o matèries que no siguen expedits o homologats pels 

organismes esmentats. 

La valoració total d’aquest apartat no podrà excedir de quatre punts. 

 

12. Presentació de documents 

12.1.c) Fotocòpia compulsada dels certificats, els diplomes o els títols que, 

homologats per la Generalitat Valenciana, acrediten els coneixements de valencià. 

 

Tanmateix, tal com s’indica en el text previ de la resolució, aquesta no té 

caràcter normatiu, és a dir, no relleva les entitats locals d’adoptar l’acord plenari 

corresponent en què s’aproven íntegrament o parcialment aquestes les bases 

generals. 

 

A títol d’exemple, a partir d’aquesta base legal, el Ple de l’Ajuntament de Silla, 

en sessió ordinària del dia 29 de juny de 1993, i amb la voluntat d’exigir en 

totes les proves selectives el coneixement de català per tal de garantir l’ús 

normal de la llengua pròpia en l’Administració, acordà aprovar aquestes bases 

generals amb tres modificacions, una de les quals feia referència a la base 9 

abans esmentada, la qual restava redactada de la manera següent: 

 
«9.1.1 En totes les proves selectives per a la provisió, en propietat, tant de 

personal fix com laboral, ha de realitzar-se un exercici obligatori i eliminatori sobre 

coneixement del valencià, el qual puntuarà fins a un màxim de 10 punts. 

 

El coneixement de valencià exigible serà proporcional al nivell de la plaça a cobrir, 

d’acord amb el que preceptua el Tribunal Constitucional en la Sentència de 28 de 

febrer de 1991». 
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4.5.4 Bases específiques i exercicis i programes mínims que han de regir 
la convocatòria de les proves selectives d’accés als diferents grups de 
funcionaris de l’escala d’administració general de les entitats locals 
(1993) 
 

El director general d’Administració Territorial i Organització de la Conselleria 

d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, mitjançant la Resolució de 

20 d’octubre de 1993, va ordenar publicar les bases específiques i els exercicis 

i programes mínims que havien de regir la convocatòria de les proves 

selectives d’accés als diferents grups de funcionaris de l’escala d’administració 

general de les entitats locals i va establir un possible triple plantejament de 

l’exigència del coneixement de català en les bases específiques que aprovaren 

les entitats locals dels territoris de predomini catalanoparlant fins que 

desenvolupara la LUEV. 

 

L’exigència dels coneixements de català i el triple plantejament d’aquesta 

exigència es redacta en l’exposició de la resolució de la manera següent: 

 
Tanmateix, respecte a l’exigència del valencià, de conformitat amb la Llei 4/1983, 

de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, aquesta ve justificada per 

diversos motius. En primer lloc, pel caire del valencià com a llengua de 

l’Administració local, junt amb el castellà (article 7 de la Llei 4/1983); per la 

validesa i eficàcia de les actuacions administratives fetes en valencià (article 9 de 

la Llei 4/1983); i pel dret de què gaudeixen els que usen el valencià en les seues 

relacions amb l’Administració (article 10 de la Llei 4/1983 i STC 82/1986, fonament 

jurídic 3). A més, es tracta d’un requisit justificat en funció de la pròpia eficàcia de 

l’Administració (article 103.1 de la Constitució Espanyola) per la qual cosa, segons 

la STC 46/1991, de 28 de febrer, fonament jurídic 3, resulta constitucionalment lícit 

exigir, en tot cas, un cert nivell de coneixement de la llengua, imprescindible per a 

que el funcionari puga exercir adequadament el seu treball en l’Administració, atès 

el caràcter cooficial de la mateixa, i que la seua exigència no s’utilitze de forma 

irraonable i desproporcionada, no s’ha de considerar vulnerada la igualtat 

reconeguda per l’art. 23.2 de la Constitució Espanyola. En conseqüència i quant a 

això, mentre no es procedesca al desenvolupament de la Llei 4/1983, d’Ús i 

Ensenyament del Valencià, és possible un triple plantejament de l’exigència de 

coneixement del valencià en les bases especifiques que aproven les entitats locals 

dels territoris de predomini valencianoparlant: 
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a) Exigir el coneixement del valencià com a requisit per a l’accés a determinades 

places i com un exercici obligatori i eliminatori. 

b) Valorar el coneixement del valencià com a exercici obligatori però no 

eliminatori. 

c) Valorar el coneixement del valencià simplement com a exercici voluntari i de 

mèrit. 

 

No obstant això, aquesta Direcció General opta expressament pel segon criteri, 

de manera que tots els aspirants realitzen obligatòriament l’exercici de 

coneixement de català, sense que siga eliminatòria la no superació d’aquest. 

 

A més, hi afegeix que per raons d’economia procedimental i de gestió, és 

aconsellable excloure de les bases de selecció els exercicis voluntaris, quan es 

tracte de processos selectius per a cobrir una sola vacant.197 

 

 
4.5.5 Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera 
administrativa del personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
funció pública valenciana (1999) 
 
L’any 1999 el Govern Valencià va desplegar la Llei de la funció pública 

valenciana, mitjançant el Decret 33/1999, en matèria de selecció, provisió de 

llocs de treball i carrera administrativa.  

 

En el cas que ens ocupa, l’article 9.4 de la Llei de la funció pública assenyala 

que: 

 
Els qui superen les proves selectives, acreditaran els coneixements de valencià 

mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat 

homologats per la Generalitat Valenciana, o mitjançant la realització d’un exercici 

específic. Els qui no puguen acreditar els esmentats coneixements quedaran 

                                                 
 
197 D’aquest paràgraf podem deduir que la puntuació de l’exercici de català, quan es considera 
voluntari, no té cap altra validesa que la d’establir l’ordre d’aprovats, és a dir, només serveix per 
a aconseguir millor puntuació. Aquesta puntuació final només serveix per poder elegir plaça –
sempre que n’hi haja més d’una. 
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compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que amb aquesta 

finalitat organitze la Generalitat Valenciana  

 

Aquest aspecte es va desplegar i concretar en l’article 16 del reglament 

esmentat sobre els coneixements de català: 

 
1. L’acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants i per les aspirants 

que hagen superat les proves selectives, que disposa el número 4 de l’article 9 del 

vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, podrà realitzar-se 

mitjançant la presentació d’un dels documents següents: 

 

a) Títol de Batxillerat o equivalent cursat en la Comunitat Autònoma 

Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià. 

b) Títol de l’Escola Oficial d’Idiomes corresponent al tercer curs de 

coneixements de valencià. 

c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià. 

 

2. Qui no puga acreditar aquests coneixements, quedaran compromesos a fer-ho 

en el termini de dos anys, o a la realització dels cursos que amb aquesta finalitat 

organitza l’administració autonòmica. 

 

3. El que estableixen els apartats anteriors no obsta a l’exigència, com a requisit 

consignat en les relacions de llocs de treball, d’iguals o superiors coneixements de 

valencià per a l’ocupació de determinats llocs. 

 

És important llegir atentament els apartats d’aquest article, dels quals deduïm 

que: 

 

1. No és necessari acreditar cap coneixement de català per tal d’accedir a 

la funció pública. 

2. Tot el personal de l’Administració ha de tenir el nivell mitjà o superior, si 

escau, en el termini de dos anys a patir del nomenament i la presa de 

possessió o fer uns cursos de català. 

 

Per tant, en la pràctica, ni s’exigeix el coneixement de català en l’accés a la 

funció pública, ni després. És més, sovint l’administració considera el català 
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com una llengua de segona o no l’utilitza. Com a màxim, el català és la llengua 

de les festes, de les tradicions, del consell agrari, de cultura o de 

l’ensenyament, però no és la llengua d’ús de l’Administració. 

 

 

4.5.6 Barems generals d’aplicació als concursos de mèrits per a la 
provisió de llocs de treball (2000) 
 

El conseller de Justícia i Administracions Públiques, Serafín Castellano, a 

través de l’Ordre de 20 de gener de 2000, va aprovar els barems generals 

d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball atorgant 

un màxim de 3 punts al coneixement de català: 

 
Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 3 punts prèvia 

acreditació d’estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb la següent escala: 

 

a) Coneixement Oral: 0,75 punts. 

b) Grau Elemental: 1 punt. 

c) Grau Mitjà: 2 punts. 

d) Grau Superior: 3 punts. 

 

La valoració del coneixement del valencià s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell 

més alt obtingut, i sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establert 

en la convocatòria, i es valorarà exclusivament en aquest últim cas la disposició de nivells 

–entesos com a cursos complets superats– superiors a l’exigit, a raó d’1 punt per nivell. 

 

El coneixement de català no és un requisit per a proveir un lloc de treball, sinó 

que es considera un mèrit que s’avalua amb 3 punts sobre 34, 31 o 28 punts de 

la suma de la valoració dels mèrits següents: l’antiguitat i el grau, la formació, 

els mèrits específics i l’entrevista. 

 

La puntuació màxima possible que es pot obtenir per tots els apartats del 

barem per als caps de servei i equivalents és de 34 punts, d’entre els quals el 

català només puntua, com a màxim, 3 punts (art. 5). 
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La puntuació màxima possible que es pot obtenir per tots els apartats del 

barem per a la resta de llocs amb direcció i altres llocs de nivell 24 o superior 

és de 31 punts, d’entre els quals el català només puntua, com a màxim, 3 punts 

(art. 6). 

 

La puntuació màxima possible que es pot obtenir per tots els apartats del 

barem per a la resta de llocs de treball és de 28 punts, d’entre els quals el 

català només puntua, com a màxim, 3 punts (art. 7). 
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5. LA TOPONÍMIA MUNICIPAL 

 

5.1 Introducció  

 

La toponímia és la branca de l’onomàstica que té per objecte els noms de llocs 

o topònims, és a dir, els noms (simples o expressions compostes) que 

designen: 

– els indrets habitats, tant actualment com antigament: noms de països, de 

comarques, de ciutats, viles, pobles, barris... 

– els edificis aïllats de totes les categories, utilitzats o en runes: alqueries, 

torres, barraques, castells, esglésies... 

– els llocs no habitats: partides, boscos, deserts...  

– el relleu o els orònims: muntanyes, valls, illes, cales, badies... 

– els hidrònims: mars, llacs, rius, barrancs, fonts, estanys... 

– les vies de comunicació: camins, carrers, places, avingudes, carreteres, 

autopistes... 

 

Segons Enric Moreu-Rey (1982),198 tots els topònims poden ser simples o el 

resultat d’una derivació o d’una composició en què antics determinants han 

perdut la seua funció primitiva. Per això, 

 
la Toponímia recerca aquests noms de lloc, n’estableix les llistes, els classifica i 

estudia, provant de resseguir-ne la història, la raó de llur creació, el significat, les 

modificacions sofertes (adaptacions, traduccions), i la desaparició, quan aquesta 

ha tingut lloc. 

 

El coneixement desemboca en l’interès i finalment en l’amor. Per això la 

Toponímia implica també la protecció de noms de lloc, llur preservació, la lluita per 

llur conservació, i llur restitució quan aquesta esdevé necessària. 

 

A més, al nostre entendre, el procés de normalització de la toponímia municipal 

a les comarques catalanoparlants reflecteix un altre aspecte important: quina 

ha estat la política lingüística dels diferents governs municipals des que la 
                                                 
198 Enric Moreu-Rey, Els nostres noms de lloc, Editorial Moll, Mallorca, 1982, p. 10. 
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Constitució espanyola de 1978 va establir l’oficialitat de la resta de llengües 

espanyoles d’acord amb els estatuts d’autonomia respectius. És, sens dubte, 

un indicador del grau de compromís per la recuperació lingüística i cultural d’un 

poble, una part important del patrimoni lingüístic i cultural de la nostra identitat 

que cal recuperar i preservar. 

 

D’acord amb Albert Pérez i José J. Zurriaga (1996),199 una política de 

normalització lingüística s’ha de plantejar la normalització i la correcció de tots 

els noms de llocs: des dels noms de municipis fins a l’anomenada toponímia 

menor. Ha de catalanitzar de manera sistemàtica tots els topònims, bé siguen 

autòctons originats per interferències fonètiques o ortogràfiques del castellà, bé 

siguen d’origen castellà. 

 

Quan visitem un poble, el primer que ens trobem és la toponímia del municipi: 

el nom del poble; el nom dels carrers, les places i les avingudes; la 

senyalització de les carreteres i els edificis singulars; el nom de paratges... i, 

conscientment o inconscientment, relacionem la llengua emprada amb la 

identitat del poble: plaça del Poble / plaza del Pueblo; carrer del Castell / calle 

del Castillo; església / iglesia; ajuntament / ayuntamiento... 

 

Tal com assenyala Ismael Vallès (2000),200 l’ús dels topònims en la llengua 

pròpia actua com un element d’ajut a la recuperació de la territorialitat d’una 

llengua, per aquesta raó no és una mesura normalitzadora la utilització de 

topònims dobles, considerada una falsa solució: carrer de Sant Josep / calle de 

San José. 

 

Així mateix, podem relacionar la denominació toponímica amb la ideologia o 

cultura dels diferents governs municipals. En un poble podem trobar carrers 

dedicats a polítics, escriptors de la literatura catalana o castellana, sants... que 

                                                 
199 Albert Pérez i José J. Zurriaga, Introducció a la toponímia del terme municipal de Paterna, 
Ajuntament de Paterna, p. 15-18. 
 
200 Ismael Vallès i Sanchis, «Normalització dels noms dels municipis al País Valencià» dins 
d’Estudis de toponímia valenciana, Ed. Denes, València, 2000, pp. 499-511. 
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marquen ideològicament la política d’un poble: General Franco, Cervantes, 

Vicent A. Estellés, Sant Sebastià... 

 

La normalització dels topònims pot ser un bon indicador de la introducció de la 

llengua pròpia d’un territori. Aeroports, autopistes, carreteres, camins, carrers... 

ens indiquen en quina àrea lingüística ens trobem. 

 

Al capdavall, els topònims ens faciliten informació de la història dels llocs que 

anomenen, ens identifiquen els territoris i els delimiten, i ens aporten un valor 

cultural, una referència lingüística valuosa. La toponímia ens mostra les arrels 

del poble. Al País Valencià podem trobar topònims d’origen català, àrab, llatí... 

Com deia Joan Coromines (1970),201 els noms dels llocs ens serveixen en la 

reconstrucció de la història de la llengua. 

 

A més, i des d’un punt de vista polític, podem dir que són els noms oficials d’un 

lloc regulats per una legislació específica. 

 

 

5.2 El marc legal 

 

La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 

l’article 14 estableix que  

 
la denominació dels municipis podrà ser, a tots els efectes, en castellà, en 

qualsevol altra llengua espanyola oficial en la respectiva comunitat autònoma, o en 

ambdues.  

 

Ara bé, els canvis de denominació dels municipis només tindran caràcter oficial 

quan s’incriguen en el Registre d’Entitats Locals creat per l’Administració de 

l’Estat i es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

 

                                                 
201 Joan Coromines, Estudis de toponímia catalana, I i II, Barcelona, 1970. 
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Així mateix, l’article 47.2.d de la mateixa llei202 regula que un ajuntament pot 

acordar l’alteració del nom del seu municipi, és a dir, iniciar l’expedient de canvi 

de denominació, amb el vot favorable de la majoria del nombre legal de 

membres la corporació.203  
 

Quant a la legislació autonòmica en matèria de toponímia, cal dir que el País 

Valencià no aposta per la recuperació de la toponímia pròpia i històrica com ho 

fan els altres territoris de parla catalana ubicats a l’Estat espanyol.  

 

Catalunya i les Illes Balears es decanten per la recuperació de la toponímia 

pròpia i regulen que l’única forma oficial i legal dels seus topònims és la 

catalana:  

 
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears: 

Article 14 

1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. 

2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’assessorament 

de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels 

municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en 

general i topònims de la Comunitat Autònoma. Els noms de les vies urbanes 

han d’ésser determinats pels ajuntaments corresponents, també, amb 

l’assessorament esmentat donant preferència a la toponímia popular 

tradicional i als elements culturals autòctons. 

3. Aquestes denominacions són les legals a tots els efectes i la retolació ha de 

concordar amb elles. El Govern de la Comunitat Autònoma ha de reglamentar 

la normalització de la retolació pública, respectant, en tots els casos, les 

normes internacionals que l’Estat hagi subscrit. 

 

 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística a Catalunya: 

Article 18 

1. Els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord 

amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la 

Vall d’Aran, que tenen l’aranesa. 

                                                 
202 Anteriorment es requeria el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet dels 
membres de la corporació i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal. 
 
203 Al País Valencià, l’aprovació o la denegació d’aquesta alteració del topònim municipal és 
competència exclusiva del Consell de la Generalitat Valenciana. 
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2. La determinació de la denominació dels municipis i les comarques es regeix 

per la legislació de règim local. 

3. La determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota 

mena correspon als ajuntaments, i la dels altres topònims de Catalunya 

correspon al Govern de la Generalitat, incloses les vies interurbanes, sigui 

quina sigui la dependència. 

4. Les denominacions a què es refereixen els apartats 2 i 3 són les legals a tots 

els efectes i la retolació s’hi ha d’acordar. Correspon al Govern de la 

Generalitat de reglamentar la normalització de la retolació pública, respectant 

en tots els casos les normes internacionals que han passat a formar part del 

dret intern. 

 

 

En canvi, el Govern Valencià, pel fet de no regular la normalització de la 

toponímia pròpia i històrica, el que aconsegueix realment és deixar la majoria 

de la toponímia municipal castellanitzada (a través de la traducció o mitjançant 

les alteracions fonètiques o morfològiques). Encara hi ha nombrosos municipis 

catalanoparlants que no han normalitzat el seu nom i d’altres que han optat per 

les formes bilingües. 

 

No obstant això, els ajuntaments més sensibilitzats per recuperar el seu 

topònim històric i correcte en català han sol·licitat, des de ben aviat, l’alteració 

del nom del municipi. 

 
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià: 

Article 15 

1. Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, d’acord amb els 

procediments legals establerts, determinar els noms oficials dels municipis, 

territoris, nuclis de població, accidents geogràfics, vies de comunicació 

interurbanes i topònims de la Comunitat Valenciana. El nom de les vies urbanes 

serà determinat pels ajuntaments corresponents.  

 

2. Les denominacions adoptades pel Consell, d’acord amb el que es disposa al 

número anterior, seran les204 legals a tots els efectes i es procedirà a la retolació 

pública acordada en la forma en què reglamentàriament es determine, amb el 

                                                 
204 Correcció d’errades, DOGV 25-05-84. Hi deia: «seran legals». 
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respecte degut a les normes internacionals subscrites per l’Estat en aquesta 

matèria.  

 

3. Els municipis que tinguen denominació en les dues llengües de la Comunitat 

faran constar el seu nom en ambdues.  

 

4. Les denominacions adoptades pel Consell, d’acord amb l’apartat 1, i en la 

mesura que ho permeta el nom oficial, es retolaran en les dues llengües oficials.  

 

Si comparem les lleis de normalització i política lingüística de les Illes Balears i 

Catalunya amb la del País Valencià, comprovem que aquesta darrera no regula 

la recuperació de la toponímia pròpia com a exclusiva, a tot estirar regula una 

ambigüitat o un bilingüisme innecessari i sobrer, sovint absurd, als pobles de 

predomini lingüístic català. 205 
 

Després de 15 anys, amb un degoteig constant d’ajuntaments que demanaven 

la normalització del nom dels seus municipis, el Govern Valencià va aprovar el 

Decret 58/1992, de 13 d’abril, pel qual es regulava el procediment per a 

l’alteració del nom dels municipis i que derogava el Decret 74/1984 del Consell 

de la Generalitat Valenciana, que regulava que el procediment d’alteració del 

nom d’un municipi s’iniciaria a petició de les corporacions locals i posteriorment 

el Consell aprovaria la nova denominació. Amb aquest nou decret el Govern 

tampoc no va voler regular la normalització de la llengua pròpia en els topònims 

dels municipis catalanoparlants.  

 
Article 1 
1. Aquest decret regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis de 

la Comunitat Valenciana. La nova denominació del municipi s'haurà d'adequar a la 

seua tradició històrica i lingüística. 

 

                                                 
205 L’opció del bilingüisme no condueix a la normalització de la llengua pròpia del territori i 
menys encara en la toponímia, que és el reflex de la llengua emprada pel poble. En aquest 
sentit, la LUEV distingeix ben bé els territoris de predomini lingüístic català i els de predomini 
lingüístic castellà. Tanmateix, no aplica aquest criteri en la toponímia ja que, en lloc de regular 
que «Tots els topònims del País Valencià, excepte els de la zona castellanoparlant, hauran de 
tenir com a única forma oficial la valenciana» regula que sempre que ho permeta el nom oficial 
la toponímia s’haurà de retolar en les dues llengües oficials. 
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3. La denominació del municipi podrà ser en castellà o en valencià, o en les dues 

llengües. Els municipis que tinguen denominació en les dues llengües hauran 

d'utilitzar el seu nom en forma bilingüe. 

 
Article 2 
L'expedient d'alteració del nom dels municipis s'iniciarà mitjançant acord de 

l'ajuntament en ple, adoptat després de l'informe de la secretaria i amb el quòrum 

exigit per l'article 47.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb instrucció de 

l'expedient on es raone i es justifique adequadament el canvi que es proposa amb 

els informes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el tema. 

 
Article 4 
1. Vist l’expedient tramés per l'ajuntament i els informes justificatius sobre 

l'alteració de denominació, la Conselleria d'Administració Pública sol·licitarà 

informe a l’òrgan competent en matèria de política lingüística de la Generalitat 

Valenciana que, en els casos que considere oportú, elevarà consulta al Consell 

Valencià de Cultura. 

 

Article 7 
1. Acabada la tramitació, la Conselleria d'Administració Pública elevarà proposta 

de resolució al Govern Valencià, el qual resoldrà. 

 

2. El decret del Govern Valencià es notificarà a l’entitat local interessada i es 

publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 

Per a concloure, la Generalitat Valenciana estableix, per a la toponímia del País 

Valencià, els criteris següents: 
 
Municipis i entitats locals menors206 
En la documentació oficial, s’han d’utilitzar les denominacions oficials dels 

municipis valencians, arreplegades en la publicació que edita anualment la 

Conselleria d’Administració Pública anomenada Denominació oficial dels municipis 

i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana.207 

 

                                                 
206 Font: http://www.cult.gva.es/salt/salt_asse_criter_topo.htm [Consulta: novembre de 2004]. 
 
207 En la pràctica, aquesta publicació no s’edita anualment, ja fa anys que no s’edita. 
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Per a la toponímia menor, cal atindre’s a les formes consignades en els opuscles 

Toponímia dels pobles valencians, que edita la Conselleria de Cultura, Educació i 

Esport.208 

 

En alguns àmbits específics, com ara mapes, llibres, texts d’exposicions, etc., 

també pot utilitzar-se el criteri de territorialitat per a fer referència als noms dels 

municipis (que consistix a usar tots els topònims del territori valencianoparlant en 

valencià i els del territori castellanoparlant en castellà), o bé el criteri d’historicitat 

(consistent a utilitzar els exotopònims tradicionals que s’han generat, bé en 

valencià o bé en castellà, d’acord amb la llengua del text en què apareixen estos 

topònims). 

 

 

5.3 La denominació dels municipis al País Valencià 

 

Tal com hem vist, l’Estat espanyol, en l’article 14.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local va establir que «la denominació 

dels municipis podrà ser, a tots els efectes, en castellà, en qualsevol altra 

llengua espanyola oficial en la respectiva comunitat autònoma, o en ambdues». 

 

Això no obstant, cap Govern valencià no ha volgut regular mai que la 

denominació de tots els municipis valencians han de tenir com a única forma 

oficial la denominació valenciana; no s’ha volgut establir mai quina havia de ser 

la denominació oficial i correcta dels municipis del País Valencià. Ben al 

contrari, en la pràctica encara resulta un problema pendent, ja que un bon 

nombre de noms dels pobles continuen encara castellanitzats, tret que els 

ajuntaments hagen tingut la voluntat política i la suficient sensibilitat lingüística 

per a iniciar tota la trama burocràtica que implica demanar al Consell el canvi 

de denominació. 

 

Com és de suposar, aquest sistema ha provocat que al País Valencià hi haja 

tres tipus de municipis quant a la denominació: 

– municipis amb el nom en català 

                                                 
208 Actualment, l’estudi i edició d’aquests opuscles són a càrrec de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, d’acord amb les competències assignades en la seua llei de creació. 
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– municipis amb el nom en bilingüe 

– municipis amb el nom només en castellà 

 

En aquest sentit, cal dir que els diferents governs valencians mai no han 

aprovat una política lingüística positiva pel que fa al nom històric i la forma 

valenciana dels municipis catalanoparlants que formen part del País Valencià, 

no s’ha pres una iniciativa general que facilite la normalització lingüística de la 

toponímia municipal, sinó que aquesta decisió l’han deixada en mans de la 

política lingüística dels governs municipals corresponents. 

 

L’any 1978, d’un total de 395 municipis de predomini lingüístic català, 140 

tenien la denominació en català perquè era coincident amb el castellà (Mislata, 

Silla, Benidorm, Sedaví, Paiporta, Alfafar, Albal...), 27 municipis tenien la 

denominació en català però admetien altres formes i 228 tenien el topònim del 

poble castellanitzat.209  
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209 Vegeu el «Resum sobre el procés de normalització de la denominació dels municipis», dins 
de Denominació oficial dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, 1993, 
Conselleria d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, p. 59. 
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Segons Aigües Vives Pérez (2002),210 la majoria de municipis que actualment 

han fet l’expedient legal d’alteració del nom ha estat per valencianització del 

nom, però amb problemàtiques lingüístiques diferents:  

 

 traducció (la Vila Joiosa, Vilafamés, les Coves de Vinromà) 

 adaptació morfològica (Carcaixent, Crevillent, l’Alfàs del Pi) 

 adequació a l’etimologia (la Vall de Laguar) 

 adequació a l’ortografia actual (Aín, Alfauir) 

 qüestions ortogràfiques diverses: ch, ñ, y, accents, etc. 

 recuperació de l’article inicial (la Llosa de Ranes, el Campello) 

 però alguns també per raons lingüístiques i sociolingüístiques alhora (els 

Poblets) 

 o simplement sociolingüístiques: la Mata (de Morella).211 

 

L’ajuntament valencià pioner quant a la normalització del nom del seu poble, va 

ser la Font d’en Carròs, que va aconseguir la denominació oficial catalana 

abans de l’aprovació de la Constitució espanyola, mitjançant l’Acord del Consell 

de Ministres de 23 de desembre de 1977. El procés de normalització de la 

denominació d’aquest poble esdevingué un símbol i posà de manifest les 

dificultats administratives que calia vèncer per recuperar les formes valencianes 

dels nostres noms de lloc.212 

 

El va seguir l’Ajuntament de Torrent el 2 de febrer de 1979, també a través d’un 

acord del Consell de Ministres. Pel juliol d’aquest mateix any també van 

                                                 
210 Aigües Vives Pérez, «Legislació sobre onomàstica: el cas valencià», dins Congrés 
Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes, Universitat de València, 2002, pp. 971-
976. 
 
211 A partir de la creació del Registre d’Entitats Locals, l’any 1986, no és possible la inscripció 
de nous municipis ni la modificació de noms de municipis existents amb un nom igual al d’un 
altre ja registrat. No obstant això, es permet mantenir els noms idèntics existents amb 
anterioritat. Actualment hi ha 17 noms de municipis duplicats: Cabanes (Castelló), Cabanes 
(Girona); Torrent (València), Torrent (Girona).  El Govern Valencià va modificar el nom de la 
Mata de Morella per la Mata a través del Decret 231/1992, de 28 de desembre, però el Registre 
d’Entitats Locals no va acceptar aquest canvi perquè ja hi havia un altre municipi amb un nom 
idèntic a la província de Toledo. 
 
212 Vegeu Ismael Vallès, op cit., p. 501, i Francesc Ferrer Pastor (ed.): La Font d’en Carròs. 
Expedient d’adequació del nom del poble a la toponímia valenciana, Impremta Fermar, 
València, 1978. 
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concloure l’expedient de canvi de denominació del topònim del poble els 

ajuntaments de Foios, Llíria i Barxeta. 

 

L’any 1980 van aconseguir la normalització del topònim Alaquàs, Alzira, 

l’Alcúdia, Carcaixent, Llutxent, Massanassa, Picanya, Picassent, la Pobla 

Llarga, Quart de Poblet, Senyera, Vinaròs, Xàtiva, Xeraco i Xirivella. 

 

L’any de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia (1982), 37 municipis de predomini 

lingüístic català ja havien normalitzat la seua denominació. I l’any en què el 

Govern Valencià va aprovar el Decret 58/1992, de 13 d'abril, pel qual regulava 

el procediment per a l'alteració del nom dels municipis, 121 municipis ja havien 

iniciat i finalitzat l’expedient. 
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Elaboració pròpia 

 

Actualment, 171 municipis catalanoparlants, amb possibilitat de normalitzar el 

topònim, han finalitzat l’expedient de canvi de denominació a fi de tenir el nom 

del poble en català, d’entre els quals 31 municipis han optat per la doble 

denominació, sobrera i innecessària, (Alcoi / Alcoy, Sagunt / Sagunto, Calp / 

Calpe, Rafelbunyol / Rafelbuñol, Alacant / Alicante, Xilxes / Chilches...). Per tal 

de fer efectiva la normalització del nom, aquests municipis haurien d’encetar un 

altre expedient per tal de decantar-se per la forma única valenciana.  
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Font: CIDAJ 

Elaboració pròpia 

 

El municipi de Muro de Alcoy també va iniciar l’expedient de canvi de 

denominació per la forma de Muro, però d’acord amb el Decret 196/2002, de 3 

de desembre, del Govern Valencià, aquest canvi es va denegar perquè a partir 

de l’any 1986 el Registre d’Entitats Locals espanyol no permet dos municipis 

amb la mateixa denominació. 

 

Un cas que també cal destacar sobre els expedients de canvi de denominació 

va ser el del municipi de Castelló de la Ribera. Aquest expedient ha estat tan 

conflictiu que s’ha hagut d’arribar fins al Tribunal Suprem per tal d’aconseguir la 

denominació en català. Finalment, el 6 de maig de 2004, el director general 

d’Administració local de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 

va signar una resolució per la qual es feia pública la Resolució de la Sentència 

de 21 d'abril de 2004, del Tribunal Suprem, en el Recurs de Cassació 391/01, 

interposat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra la Sentència, de 13 

de febrer de 1998, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, en el Recurs 

2.370/94, en què s'impugnava el Decret 137/1994, de 18 de juliol, i s'aprovava 

el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma 

valenciana de Castelló de la Ribera.213  

                                                 
213 Actualment, però, encara es manté la polèmica sobre el nom oficial d’aquest municipi en els 
tribunals. 
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Malgrat tot, a conseqüència de l’escassa o nul·la política en matèria de 

toponímia dels diferents governs valencians, encara resten municipis sense la 

denominació normalitzada (Moncada, Alboraya, Lugar Nuevo de la Corona, 

Cañada, Monserrat, Peñíscola, Montichelvo, Alfara de Algimia, Algimia de 

Alfara, Benigánim, Montroy, Palma de Gandía, Beniflá, Turís, Ráfol de Salem, 

Montichelvo...). 

 

En aquest sentit, podem diferenciar els municipis catalanoparlants segons les 

diverses formes de denominació oficial actual: 

 

1.  Municipis que han iniciat i finalitzat l’expedient d’alteració del nom i la 

denominació actual és en català. 

2.  Municipis que han iniciat i finalitzat l’expedient d’alteració del nom i la 

denominació actual és en bilingüe. 

3.  Municipis que no tenen la forma catalana tradicional. 

4.  Municipis que no han necessitat iniciar cap expedient d’alteració del nom. 

 

 

5.3.1 Municipis que han finalitzat l’expedient d’alteració del nom i la 
denominació actual és en català 
 

Alacant 

 

Aigües 

Alcoleja 

Alfàs del Pi, l’ 

Alqueria d’Asnar, l’ 

Banyeres de Mariola 

Beneixama 

Benigembla 

Benimassot 

Benissa 

Callosa d’en Sarrià 

Campello, el 

Castell de Guadalest 

Crevillent 

Dénia 

Gaianes 

Mutxamel 

Orxeta 

Penàguila 

Petrer 

Poblets, els 

Quatretonda 

Ràfol d’Almúnia, el 

Sant Joan d’Alacant 

Tàrbena 

Vall d’Alcalà, la 

Vall de Laguar, la 

Verger, el 
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Castelló 

Aín 

Albocàsser 

Alcalà de Xivert 

Alcora, l’ 

Atzeneta del Maestrat 

Betxí 

Càlig 

Coves de Vinromà, les 

Mata, la 

Moncofa 

Pobla de Benifassà, la 

Pobla Tornesa, la 

Rossell 

Salzadella, la 

Sant Joan de Moró 

Sant Mateu 

Torre d’en Besora, la 

Vall d’Uixó, la 

Vilafamés 

Vilanova d’Alcolea 

Vilar de Canes 

Vilavella 

Vinaròs 

 

 

València 

 

Aielo de Malferit 

Aielo de Rugat 

Alaquàs 

Albalat dels Tarongers 

Alberic 

Alcàntera de Xúquer 

Alcàsser 

Alcúdia, l’ 

Alcúdia de Crespins, l’ 

Aldaia 

Alfauir 

Almàssera 

Almiserà 

Almussafes 

Alzira 

Font de la Figuera, la 

Gandia 

Gavarda 

Guadassuar 

Guardamar de la Safor 

Llíria 

Llocnou d’en Fenollet 

Llocnou de Sant Jeroni 

Llombai 

Llosa de Ranes, la 

Llutxent 

Massalfassar 

Massamagrell 

Massanassa 

Montaverner 
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Atzeneta d’Albaida 

Barx 

Barxeta 

Bèlgida 

Bellreguard 

Benaguasil 

Beneixida 

Benetússer 

Benifaió 

Benifairó de la Valldigna 

Benirredrà 

Benissoda 

Bocairent 

Bonrepòs i Mirambell 

Burjassot 

Canet d’en Berenguer 

Carcaixent 

Càrcer 

Castelló de la Ribera 

Castelló de Rugat 

Castellonet de la Conquesta 

Cerdà 

Corbera 

Daimús 

Eliana, l’ 

Ènova, l’ 

Favara 

Foios 

Fontanars dels Alforins 

Font d’en Carròs, la 

Olleria, l’ 

Ontinyent 

Palomar, el 

Picanya 

Picassent 

Pobla de Farnals, la 

Pobla del Duc, la 

Pobla de Vallbona, la 

Pobla Llarga, la 

Polinyà de Xúquer 

Puçol 

Quart de les Valls 

Quart de Poblet 

Quartell 

Quatretonda 

Real de Montroi 

Riba-roja de Túria 

Rotglà i Corberà 

Senyera 

Simat de la Valldigna 

Sumacàrcer 

Tavernes Blanques 

Tavernes de la Valldigna 

Torrent 

Torres Torres 

Vilamarxant 

Xàtiva 

Xeraco 

Xeresa 

Xirivella 
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5.3.2 Municipis que han finalitzat l’expedient d’alteració del nom i la 
denominació actual és en bilingüe 
 

Alacant 
 

Alacant / Alicante 

Alcoi / Alcoy 

Calp / Calpe 

Camp de Mirra / Campo de Mirra 

Elx / Elche 

Monòver / Monóvar 

Orxa, l’ / Lorcha 

Benitatxell / Benitachell 

Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 

Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 

Vila Joiosa, la / Villajoyosa 

Xàbia / Jávea 

Xaló / Jalón 

Xilxes / Chilches 

Xixona / Jijona 

 

Castelló 
 

Almassora / Almazora 

Benicàssim / Benicásim 

Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 

Orpesa / Oropesa del Mar 

Sant Jordi / San Jorge 

Suera / Sueras 

Useres, les / Useras 

Vila-real / Villarreal 

Vilafranca / Villafranca del Cid 

Xert / Chert 

Xodos / Chodos 
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València 
 

Alqueria de la Comtessa, l’ / Alquería de la Condesa 

Moixent / Mogente 

Novetlè / Novelé 

Rafelbunyol / Rafelbuñol 

Sagunt / Sagunto 

 

 

5.3.3 Municipis que no tenen la forma catalana tradicional214 
 

Denominació oficial (31-12-2004) 

 

Forma catalana tradicional 

Adsubia  Atzúvia, l’ 

Alboraya  Alboraia 

Albuixech  Albuixec 

Alcalalí  Alcanalí 

Alcocer de Planes  Alcosser 

Alcudia de Veo  Alcúdia de Veo, l’ 

Alfara de Algimia  Alfara de la Baronia 

Alfarp  Alfarb 

Alfarrasí  Alfarrassí 

Alfondeguilla  Fondeguilla 

Algar de Palancia  Algar 

Algimia de Alfara  Algímia de la Baronia 

Algueña  Alguenya, l’ 

Ares del Maestre  Ares del Maestrat 

Benasal  Benassal 

                                                 
 
214 Font: Josep M. Mestres i altres, Manual d’estil, Eumo Editorial, Vic, 2000, pp. 511-570, Gran 
enciclopèdia catalana (www.grec.net) i Universitat Pompeu Fabra, adreça web 
http://www.upf.es/grec/gl/docadm/6ap2/6121_c5.htm#1 [Consulta: febrer de 2005] i elaboració 
pròpia. 
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Denominació oficial (31-12-2004) 

 

Forma catalana tradicional 

Beniardá  Beniardà 

Beniflá  Beniflà 

Benigánim  Benigànim 

Benisanó  Benissanó 

Benisuera  Benissuera 

Benlloch  Bell-lloc del Pla 

Burriana  Borriana 

Cabanes  Cabanes de l’Arc 

Cañada  Canyada de Biar, la 

Cervera del Maestre  Cervera del Maestrat 

Emperador  Venta d’Emperador, la 

Facheca  Fageca 

Gata de Gorgos  Gata 

Guadasequies  Guadasséquies 

Herbés  Herbers 

Hondón de las Nieves  Fondó de les Neus, el 

Hondón de los Frailes  Fondó dels Frares, el 

Llosa, la  Llosa de la Plana, la 

Lucena del Cid  Llucena 

Lugar Nuevo de la Corona  Llocnou de la Corona 

Masalavés  Massalavés 

Millena  Billeneta 

Moncada  Montcada 

Monserrat  Montserrat d’Alcalà 

Montichelvo  Montitxelvo 

Montroy Montroi 

Náquera  Nàquera 

Olocau  Olocau de Carraixet 

Olocau del Rey Olocau del Rei 

Palma de Gandía  Palma de Gandia 

Peñíscola  Peníscola 
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Denominació oficial (31-12-2004) 

 

Forma catalana tradicional 

Piles  Piles de Mar 

Pinoso  Pinós, el 

Planes  Planes de la Baronia 

Potríes  Potries 

Puig  Puig de Santa Maria, el 

Ráfol de Salem  Ràfol de Salem, el 

Real de Gandía  Real de Gandia 

Rocafort  Rocafort de Campolivar 

Rótova  Ròtova 

San Juan de Énova  Sant Joan de l’Ènova 

San Rafael del Río  Sant Rafel del Maestrat 

Sanet y Negrals  Sanet i els Negrals 

Santa Magdalena de Pulpis  Santa Magdalena de Polpís 

Sarratella  Serratella, la 

Sellent  Sallent de Xàtiva 

Sempere  Sant Pere d’Albaida 

Serra  Serra de Portaceli 

Sierra Engarcerán  Serra d'en Galceran, la 

Todolella  Todolella, la 

Torre Endoménech  Torre dels Domenges, la 

Torrella  Torrella de la Costera 

Turís  Torís 

Valencia  València 

Vall d'Alba  Vall d’Alba, la 

Vall de Ebo  Ebo 

Vallés  Vallés de la Costera 

Villalonga  Vilallonga de la Safor 

Vistabella del Maestrazgo  Vistabella del Maestrat 

Zorita del Maestrazgo  Sorita 
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5.3.4 Municipis que no han necessitat iniciar cap expedient d’alteració del 
nom 
 

Ador 

Agost 

Agres 

Agullent 

Albaida 

Albal 

Albalat de la Ribera 

Albalat dels Sorells 

Alfafar 

Alfafara 

Alfara del Patriarca 

Algemesí 

Alginet 

Almenara 

Almoines 

Almudaina 

Altea 

Antella 

Artana 

Balones 

Bellús 

Benafigos 

Benasau 

Benavites 

Beniarbeig 

Beniarjó 

Beniarrés 

Beniatjar 

Benicarló 

Benicolet 

Benidoleig 

Benidorm 

Benifairó de les Valls 

Benifallim 

Benifato 

Benilloba 

Benillup 

Benimantell 

Benimarfull 

Benimeli 

Benimodo 

Benimuslem 

Beniparrell 

Bétera 

Biar 

Bolulla 

Borriol 

Bufali 

Busot 

Canals 

Canet lo Roig 

Carlet 

Carrícola 

Casinos 

Castalla 

Castell de Cabres 

Castell de Castells 

Castellfort 

Catadau 

Catarroja 

Catí 

Cinctorres 

Cocentaina 

Confrides 

Costur 

Cotes 

Culla 

Cullera 

Eslida 

Estivella 

Estubeny 

Famorca 

Faura 

Figueroles 

Finestrat 

Forcall 

Fortaleny 

Genovés 

Gilet 

Godella 

Gorga 
Granja de la Costera, la 

Guardamar del 

Segura 

Ibi 

Jana, la 

Llanera de Ranes 

Llaurí 

Llíber 

Manises 

Manuel 

Meliana 

Miramar 
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Mislata 

Montesa 

Morella 

Murla 

Museros 

Novelda 

Nucia, la 

Nules 

Oliva 

Onda 

Ondara 

Onil 

Orba 

Otos 

Paiporta 

Palanques 

Palmera 

Parcent 

Paterna 

Pedreguer 

Pego 

Petrés 

Pinet 

Polop 

Portell de Morella 

Rafelcofer 

Rafelguaraf 

Relleu 

Ribesalbes 

Riola 

Romana, la 

Rugat 

Sagra 

Salem 

Santa Pola 

Sedaví 

Segart 

Sella 

Senija  

Silla 

Sollana 

Sueca 

Tales 

Terrateig 

Teulada 

Tibi 

Tírig 

Tollos 

Tormos 

Torreblanca 

Traiguera 

Vall de Gallinera 

Vallada 

Vallibona 

Villores 

Vinalesa 
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5.4 Altres topònims 

 

D’acord amb l’article 15.1 de la LUEV, el Consell de la Generalitat Valenciana 

és l’òrgan competent per a determinar el nom oficial dels territoris, dels nuclis 

de població, dels accidents geogràfics, de les vies de comunicació interurbanes 

i de la resta de topònims del País Valencià. El nom de les vies urbanes 

(carrers, places, avingudes...) serà determinat pels ajuntaments corresponents. 

 

 

 

5.4.1 Nom oficial dels territoris, dels nuclis de població, dels accidents 
geogràfics, de les vies de comunicació interurbanes i de la resta de 
topònims del País Valencià 
 

Quant a la primera part de l’article de la llei –nom oficial dels territoris, nuclis de 

població, accidents geogràfics, vies de comunicació interurbanes i resta de 

topònims, s’han dictat dos decrets: el Reial decret 334/1982, de 12 de febrer, 

que preveu la senyalització de les vies de comunicació i la retolació dels 

serveis públics estatals en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i el 

Decret 145/1986, de 24 de novembre, sobre senyalització de vies i serveis 

públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

Així mateix, aquest darrer decret s’ha desplegat en l’Ordre d’1 de desembre de 

1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre l’ús de les llengües oficials 

en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació 

dels serveis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de la 

manera següent: 

 
Primer  

1. El criteri general de l’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la 

senyalització de vies i serveis públics, atendrà al predomini lingüístic establert en el títol 

cinquè de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.  

2. En els casos en què, per manament legal, es requeresca la senyalització en les dues 

llengües, es donarà prioritat a una o altra llengua segons el predomini lingüístic del 

territori en què s’ubique el senyal.  
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Segon  

1. Els topònims i la designació genèrica que els acompanya s’hauran d’usar, qualsevol 

que siga la llengua emprada en la resta d’elements informatius, en la llengua de 

predomini lingüístic de la zona a què pertany el topònim.  

2. Pel que fa als noms d’elements que s’estenguen per les dues zones de predomini 

lingüístic i tinguen nom en les dues llengües, s’usaran en valencià en el territori de 

predomini lingüístic valencià i en castellà en el territori de predomini lingüístic castellà.  

 

Tercer 

En la senyalització dels noms dels municipis s’emprarà la denominació oficial 

determinada pel Consell d’acord amb el procediment establert en la legislació vigent 

d’Administració local i el Decret 58/1992.  

 

Quart  

1. La retolació del nom dels òrgans de l’administració de la Generalitat Valenciana i dels 

òrgans que en depenen ha de ser en valencià.  

2. La retolació informativa i de les dependències en centres i serveis de l’administració 

autonòmica haurà de ser en valencià. Als territoris de predomini lingüístic castellà la 

retolació podrà ser a més en castellà. 

 

Cinquè  

La retolació interior de les dependències administratives dels ens locals haurà de ser 

almenys en valencià als territoris de predomini lingüístic valencià i almenys en castellà als 

territoris de predomini lingüístic castellà. 

 

Com podem comprovar d’un cop d’ull, aquesta ordre s’incompleix 

contínuament. 

 

Finalment, tenim la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua (AVL), que en l’article 7 li atribueix les competències 

següents:215 

                                                 
215 Hom ha comentat que actualment l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és l’òrgan 
competent per a aprovar la toponímia oficial del País Valencià i això no és del tot cert. Tal com 
diu l’article 7, li correspon fixar les formes lingüísticament correctes de la toponímia, però 
sempre a sol·licitud de la Generalitat, ja que realment l’organisme que té la competència 
d’aprovar oficialment la toponímia és el Consell (art. 15 de la LUEV). Quant a l’alteració dels 
noms dels municipis, l’òrgan competent d’aprovar la denominació oficial és el Govern valencià, 
però sempre amb un informe previ de l’òrgan competent en matèria de política lingüística de la 
Generalitat Valenciana i, si escau, amb un informe del Consell Valencià de Cultura. A partir de 
la creació de l’Acadèmia, aquestes atribucions recauen sobre aquest nou organisme. 
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– Fixar, a sol·licitud de la Generalitat, les formes lingüísticament correctes de la 

toponímia i l’onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana per a la seua 

aprovació oficial. 

– Emetre i difondre informes o dictàmens i realitzar els estudis sobre la normativa i 

l’onomàstica oficial valenciana, ja siga a iniciativa pròpia o a requeriment de les 

institucions públiques de la Comunitat Valenciana. 

 

I en l’article 8 estableix que: 

 
El Consell sol·licitarà a l’AVL l’emissió d’informe o dictamen sobre els seus 

avantprojectes legislatius o normatius relacionats amb la normativa, la toponímia i 

l’onomàstica del valencià. 

 

Amb la posada en pràctica de totes aquestes disposicions normatives sobre 

toponímia, en primer lloc, la Generalitat Valenciana, i després, l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, en col·laboració amb els ajuntaments respectius, han 

anat editant publicacions de la sèrie Toponímia dels pobles valencians dins de 

la col·lecció «Onomàstica i Toponímia», amb la finalitat de contribuir a la difusió 

de la toponímia dels nostres municipis. 

 

Aquestes publicacions, de diversos fulls i dos o tres plànols, contenen una breu 

introducció de la història del poble, una relació de la toponímia dividida en els 

apartats d’orografia, hidrografia, partides i paratges, poblament, vies de 

comunicació, altres llocs d’interès... i els plànols on s’ubica aquesta toponímia 

del terme. 

 

Actualment, les publicacions de la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians per 

ordre cronològic són les següents:216 

 

                                                                                                                                               
 
216 A partir de l’any 2004, les publicacions han estat coordinades per l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua en col·laboració amb els ajuntaments corresponents. Anteriorment, la Generalitat 
encomanava l’estudi i els pobles col·laboraven en la revisió de la toponímia i amb la compra de 
diversos exemplars. Tanmateix, per iniciativa pròpia i sense la col·laboració dels ajuntaments, 
la Generalitat va publicar la toponímia dels pobles següents: Chella; Quesa; Alcudia de Veo; 
Olocau del Rey; Albal i Beniparrell; Alfafar, Benetússer, Sedaví i Lugar Nuevo de la Corona; 
Vilar de Canes, i Torres Torres. 
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Atzeneta del Maestrat L’Alt Maestrat 1994 

Xàtiva La Costera 1996 

Benaguasil El Camp de Túria 1997 

Algímia d’Alfara El Camp de Morvedre 1997 

Torres Torres El Camp de Morvedre 1998 

Alcoi L’Alcoià 1999 

Fontanars dels Alforins La Vall d’Albaida 1999 

Anna y Chella* La Canal de Navarrés 2000 

Albal i Beniparrell L’Horta 2000 

La Pobla Llarga La Ribera Alta 2000 

Alcàsser L’Horta 2000 

Alcudia de Veo* La Plana Baixa 2000 

Bicorp* La Canal de Navarrés 2000 

Carcaixent La Ribera Alta 2000 

Olocau del Rey* Els Ports 2000 

Rafelguaraf La Ribera Alta 2000 

La Yesa* La Serranía 2000  

Torre d’en Besora L’Alt Maestrat 2001 

Vilar de Canes L’Alt Maestrat 2001 

Almassora La Plana Alta 2001 

Benasal L’Alt Maestrat 2001 

Catarroja L’Horta 2001 

Enguera* La Canal de Navarrés 2001 

Xert El Baix Maestrat 2001 

Albocàsser L’Alt Maestrat 2001 

Vallada La Costera 2001 

Quesa, 27* La Canal de Navarrés 2001 

Vall d’Alba, 28 La Plana Alta 2001 

Alfafar, Benetússer, Sedaví 

i Lugar Nuevo de la Corona, 29 L’Horta 2001 

Sant Jordi, 31 El Baix Maestrat 2002 

Antella, 30 La Ribera Alta 2002 

Moncada, 32 L’Horta 2002 

Rossell, 33 El Baix Maestrat 2003 
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Rocafort, 34 L’Horta 2003 

Tírig, 35 L’Alt Maestrat 2003 

Traiguera, 36 El Baix Maestrat 2004 

Ibi, 37 L’Alcoià 2004 

Massanassa,38 L’Horta 2004 

Cocentaina, 39 El Comtat 2004 

Ribesalbes, 40 La Plana Baixa 2004 

Olocau, 41 El Camp de Túria 2004 

Benifallim, 42 L’Alcoià 2004 

Navarrés, 43 La Canal de Navarrés 2004  

Xodos, 44 L’Alcalatén 2004 

Burjassot, 45 L’Horta 2004  

Algemesí, 46 La Ribera Alta 2004  

Benidoleig, 47 La Marina Alta 2004  

Picassent, 48 L’Horta 2004 

Nàquera, 49 El Camp de Túria 2004 

Ares del Maestrat, 50 L’Alt Maestrat 2004 

Alcalalí, 51 La Marina Alta 2004 

Benimuslem, 52 La Ribera Alta 2004 

Herbers, 53 Els Ports 2004 

Benidorm, 54 La Marina Baixa 2004 

El Campello, 56 L’Alacantí 2004 

L’Olleria, 57 La Vall d’Albaida 2004 

Onda, 58 La Plana Baixa 2004 
 

*La toponímia i introducció a la història del poble només figura en castellà.217 

 

 

 
                                                 
217 Si en l’actualitat hi ha 541 pobles, el Govern valencià només ha establert la toponímia del 
13% del total, tot tenint en compte que encara falten 479 pobles, entre els quals hi ha els dels 
termes municipals més grans: València, Castelló, Alacant, Sagunt, Torrent, Elx, Serra... A més, 
al nostre entendre, perquè les decisions polítiques (acords del Consell) es portaren a la pràctica 
caldria que, com a mínim, se signara un conveni de col·laboració entre l’Administració 
autonòmica i l’Institut de Cartografia, perquè aquest organisme aplique i renove la toponímia 
oficial. 
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5.4.2 Vies urbanes 
 

Quant al nom de les vies urbanes (carrers, places, avingudes...), hem vist que 

la competència és dels ajuntaments corresponents. 

 

Tal com ens indica Josep Antich (2004),218 l’acte de batejar un vial no només 

obeïa a la necessitat d’ordenar el parcel·lari, sinó que sempre ha estat un fet 

subjectiu, perquè aquells que posseïen l’autoritat triaven un nom adequat al seu 

ideari, exagerant més encara l’actitud en els períodes revolucionaris o 

dictatorials. 

 

En aquest sentit, des de l’arribada de la democràcia, cal destacar que la 

majoria dels ajuntaments han anat modificant la denominació d’una gran part 

de les vies urbanes, sobretot pels motius següents: 

– Per substituir la dedicació d’un gran nombre de carrers a persones de 

l’època franquista. 

– Per substituir la castellanització que havia patit el nom dels carrers. 

– Per ideologies polítiques enfrontades. 

– Per recuperar la toponímia tradicional i popular. 

 

A tall d’exemple, Francesc Llopis (2002)219 ens fa una relació de noms de 

carrers de Rafelbunyol que van ser canviats després de 1936 i que actualment 

tenen una altra denominació. Aquests canvis van ser generalitzats a tots els 

municipis del País Valencià. 
 

Després de 1936 Actualment 
Calvo Sotelo Trencat 

General Moscardó Reial Séquia de Montcada 

General Sanjurjo Ausiàs March 

Generalísimo Major 

José Antonio Camí Fondo 

Queipo de Llano Joan Lluís Vives 

                                                 
218 Josep Antich, Retrospectiva urbana de Silla, Associació Cultural Falla Port de Silla, 2004. 
 
219 Francesc Llopis Rodrigo, «Els no tan nous noms de carrer», dins XXIX Col·loqui de la 
Societat Onomàstica, Teulada, 2002, pp. 475-487. 
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La denominació de les vies urbanes s’aproven pel Ple de la corporació i 

s’utilitzen en: 

– la retolació de les plaques de carrers, places, avingudes... 

– bases de dades del padró d’habitats, l’impost de béns immobles de 

naturalesa urbana (IBI urbana), etc. 

– documents administratius en què s’incloguen adreces fiscals del veïnat, 

adreces dels guals, notificacions de taxes o impostos... 

 

No obstant això, la toponímia urbana en una gran majoria de casos s’empra de 

manera incorrecta. Si bé és cert que molts ajuntaments han fet un gran esforç 

en la retolació dels carrers, també és cert que sovint trobem que en els 

diferents rebuts d’impostos, taxes o notificacions, l’adreça fiscal o tributària és 

incorrecta. 

 

En general, els motius són per la manca de comunicació dels acords del ple 

municipal sobre el canvi de denominació de les vies urbanes a les 

administracions estatals corresponents o per les traves administratives que 

posen els funcionaris d’aquestes administracions a catalanitzar el nom dels 

carrers en les seues bases de dades. Sovint se’n diu que els problemes són 

informàtics. Per exemple, l’any 1999, l’Ajuntament de Sagunt, en la base de 

dades de l’IBI d’urbana tenia adreces tributàries com ara: Vicente A. Estellés, 

Jaime I, Castillo... conegudes al poble i també aprovades oficialment com a 

Vicent A. Estellés, Jaume I o Castell. 

 

Fins i tot, sovint els mateixos funcionaris no coneixen realment quina és la 

denominació oficial dels carrers del poble, ja que no tenen a la seua disposició 

una relació de vies urbanes actualitzada. Els treballadors solen tenir constància 

oficial del nom dels carrers a través de les dades de cadastre o del padró 

d’habitants, les quals, en general, contenen moltes incorreccions. 

 

Les administracions estatals que treballen amb bases de dades de vies 

urbanes municipals són: 

– l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que es relaciona amb el padró 

d’habitants. 
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– El Cadastre, que facilita les dades dels immobles municipals perquè els 

ajuntaments elaboren l’impost de béns immobles de naturalesa urbana 

(IBI urbana) i rústica (IBI rústica). 

– La Direcció General de Trànsit, que es relaciona amb els ajuntaments 

com a conseqüència de l’impost de vehicles sobre tracció mecànica. 

 

Però les administracions no són les úniques que empren la denominació de les 

vies urbanes com una eina de treball. També trobem els notaris, les 

immobiliàries, les impremtes que elaboren les targetes amb les adreces de 

comerços, persones, institucions... Per això és ben important que 

l’Administració local tinga correctament escrits els noms de les vies urbanes, 

les denominacions tradicionals valencianes, i servisca així de model i referent, 

perquè en cas contrari cadascú escriurà el nom dels carrers sense tenir una 

referència oficial i, per tant, sense respectar la toponímia tradicional i correcta. 
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6. ELS PREMIS LITERARIS COM A EINA DE PROJECCIÓ 

CULTURAL DELS AJUNTAMENTS 

 
6.1  Introducció 

6.2  Dades de la Generalitat Valenciana i de la Generalitat de 

Catalunya sobre els premis del País Valencià 

6.2.1  Dades dels premis segons la Direcció General del 

Llibre i Biblioteques de la Generalitat Valenciana 

6.2.2  Dades dels premis segons el Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya 

6.3  Els ajuntaments i els premis literaris  

6.3.1  Ajuntament i idioma 

6.3.1.1  Ajuntaments que convoquen premis només 

en català 

6.3.1.2  Ajuntaments que convoquen premis en 

català i en català/castellà 

6.3.1.3  Ajuntaments que convoquen premis en 

català/castellà 

6.3.1.4  Ajuntaments que convoquen premis només 

en castellà més altres 

6.3.2  Gènere i idioma 

6.3.3  Dotació 

6.3.4  Longevitat 

6.3.5  Editorial 

6.4  Premis literaris convocats per associacions, entitats, editorials, 

llibreries, altres administracions…  
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6. ELS PREMIS LITERARIS COM A EINA DE PROJECCIÓ 

CULTURAL DELS AJUNTAMENTS 

 

6.1 Introducció 

 

Els premis literaris en català són un aspecte important que cal valorar 

positivament en el marc del procés de normalització lingüística de 

l’Administració local, atès que són un indicador objectiu de la vitalitat de la 

creació literària en la nostra llengua. Molts ajuntaments, serveis lingüístics i 

entitats cíviques han fet molts esforços per crear, promocionar i consolidar les 

convocatòries de premis literaris. 

 

L’interès d’aquests premis es reflecteix en el nombre creixent de convocatòries 

que es fan pertot arreu. Al nostre entendre, resulta ben interessant fer-ne una 

anàlisi de conjunt sobre diferents aspectes relacionats amb l’idioma dels premis 

(català, castellà, català/castellà), el gènere, la dotació econòmica, la longevitat, 

l’editorial, l’organisme que convoca, etc. 

 

El nostre objectiu en aquest apartat és, doncs, fer un estudi de tots els premis 

literaris convocats al País Valencià, especialment pels ajuntaments de 

predomini lingüístic català, analitzar-ne la importància i reflexionar sobre la 

incidència i repercussió que poden tenir en la dinamització, recuperació i 

normalització del català en l’àmbit municipal. 

 

Estudiar i analitzar els premis literaris que es convoquen arreu del País 

Valencià, tant per ajuntaments com per altres entitats públiques o privades, no 

és una tasca senzilla, ja que no hi ha cap organisme que reculla tots els premis 

literaris que es convoquen tant en català com en castellà. 

 

Els organismes que s’han dedicat a recollir la informació d’aquests premis són 

la Direcció General del Llibre i Biblioteques de la Generalitat Valenciana220 i el 

                                                 
 
220 Font: http://appweb.cult.gva/es [Consulta: novembre-desembre de 2004]. 
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Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.221 Ambdós organismes 

publiquen i informen sobre aquests premis en les seues pàgines web, lloc des 

d’on hem intentat extraure la màxima informació possible, tot comparant les 

dues bases de dades per tal de poder tenir-ne una més completa, ja que ni 

l’una ni l’altra contenen tots els premis literaris que es convoquen al País 

Valencià. 

 

En aquest sentit, la font principal ha estat la base de dades informativa en línia 

de la Direcció General del Llibre i Biblioteques de la Generalitat Valenciana, 

completada amb la base de dades informativa en línia del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’àmbit temporal d’estudi ha estat l’any 

2004, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre.222 

 

Però ens hem trobat amb un altre problema important, ja que els dos 

organismes no coincideixen a classificar els premis de la mateixa manera quant 

al gènere o la modalitat. La Generalitat Valenciana classifica les obres literàries 

en els gèneres de narrativa, poesia, teatre, assaig, infantil i juvenil i varis. La 

Generalitat de Catalunya, però, ho fa atenent a les modalitats de narrativa, 

poesia, assaig, estudis i investigació, articles periodístics, obres de teatre, 

guions, autors locals, ajuts a la creació i a la investigació i altres. 

 

D’una banda, la Direcció General del Llibre i Biblioteques té com a un dels 

objectius classificar els premis entre aquells que van adreçats a adults o a 

joves; de l’altra, el Departament de Cultura de Catalunya prefereix classificar 

els premis entre els de convocatòria lliure i els convocatòria restrictiva a autors 

locals.  

 

                                                 
 
221 Font: Gabinet Tècnic del Servei d’Informació i Difusió i pàgina web dels Premis literaris en 
català, http://cultura.gencat.net/PreLit [Consulta: novembre-desembre de 2004] del 
Departament de Cultura. 
 
222 Vegeu també l’estudi del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, «Els premis literaris. 
En català i aranès. En castellà a Catalunya (anys 2000-2001)», en la web 
http://cultura.gencat.es/PreLit [Consulta: octubre de 2004]. 
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Aquest primer entrebanc l’hem resolt classificant cada premi d’infantil i juvenil 

en la modalitat corresponent: narrativa, poesia, teatre, assaig o altres. I cada 

premi de la modalitat d’autors locals en la modalitat o gènere corresponent. 

 

D’aquesta manera, per exemple, el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 

dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, l’hem classificat com a narrativa i no com a 

infantil i juvenil. I el V Premi d’Investigació Jove Vila de Teulada, que és d’àmbit 

comarcal, l’hem classificat com a altres i no com a autors locals. 

 

A més a més, hem comprovat que les convocatòries de modalitats sobre 

articles periodístics, guions i ajuts a la creació i a la investigació no eren gaire 

nombroses, a excepció dels premis adreçats a la investigació. Tanmateix, per 

resoldre aquest segon problema, aquestes modalitats les hem incloses en 

l’apartat d’altres per tal de poder refondre i integrar les dues bases de dades 

amb els mateixos criteris quant al gènere o la modalitat. 

 

Amb totes aquestes modificacions, hem classificat els premis literaris en els 

gèneres següents: narrativa, poesia, assaig, teatre i altres223. I en el gènere 

altres inclourem els premis adreçats a la investigació, els articles periodístics, 

els còmics... 

 

Tal com hem dit, el que realment ens interessa és analitzar i reflexionar de 

quina manera, a través dels premis literaris, els ajuntaments promouen la 

creació literària i l’ús del català entre els seus veïns quan són premis locals o 

entre tota la comunitat lingüística si l’objectiu és fer que el premi que es 

convoca esdevinga important i conegut, cosa que contribueix a atribuir a la 

llengua un cert estatus i a normalitzar el panorama literari. En aquests darrers 

casos, la quantitat econòmica sol ser més elevada i, per tant, també el nombre 

de participants. 

 

                                                 
223 La gran majoria de premis que es classifiquen com altres són premis destinats a l’estudi i la 
investigació d’una temàtica local, bé siga municipal o comarcal. 
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Com a excepció, trobem alguns pocs ajuntaments, com el de Mislata, que en 

les bases de la convocatòria dels seus premis literaris especifica que només 

s’hi podran presentar obres d’autors residents al País Valencià. 

 

Al capdavall, amb aquest treball sobretot pretenem recollir les actuacions dels 

ajuntaments del País Valencià orientades a fomentar l’ús escrit del català i 

respondre les preguntes següents: 

 

– Quins ajuntaments convoquen premis literaris? 

– En quina llengua o llengües es poden presentar les obres? 

– Quins gèneres literaris es promouen? 

– Quins premis literaris tenen major dotació econòmica? 

– Des de quan es convoquen, és a dir, quina és la seua longevitat? 

– Quines editorials col·laboren en la convocatòria i promoció dels premis? 

– Quines altres entitats –públiques o privades– convoquen aquests premis i 

en quina llengua? 

 

 

6.2 Dades de la Generalitat Valenciana i de la 

Generalitat de Catalunya sobre els premis del País 

Valencià 

 

D’acord amb les dades extretes de la Direcció General del Llibre i Biblioteques 

de la Generalitat Valenciana, l’any 2004, els ajuntaments de predomini 

lingüístic català al País Valencià van convocar 147 premis literaris: 83 en 

català, 58 en català o castellà i 6 en castellà.224 I els ajuntaments de predomini 

lingüístic castellà van convocar 19 premis literaris, gairebé tots exclusivament 

en castellà.225 

 

                                                 
 
224 Aquests ajuntaments són València, Alacant i la Vila Joiosa. 
 
225 Segons les nostres dades, amb l’excepció d’Altura (l’Alt Millars), municipi de predomini 
lingüístic castellà que també admet obres en català. 
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D’acord amb les dades extretes del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, els ajuntaments del País Valencià convoquen 96 premis literaris, 

d’entre els quals 65 són exclusivament per a obres literàries escrites en català i 

31 admeten com a llengües el català o el castellà. 

 

No obstant això, i sense menysprear de cap manera la tasca dels ajuntaments 

del País Valencià castellanoparlants, només estudiarem, d’acord amb l’interès 

d’aquest treball, els premis literaris d’aquells ajuntaments de predomini 

lingüístic català. 

 

 

6.2.1 Dades dels premis segons la Direcció General del Llibre i 
Biblioteques de la Generalitat Valenciana 
 
D’entre les 83 convocatòries de premis en què demanaven que les obres 

presentades estigueren escrites només en català, tenim: 

 40 de narrativa 

 21 de poesia 

 6 de teatre 

 6 d’assaig 

 10 d’altres gèneres 

 

D’entre les 58 convocatòries que també admetien les obres en castellà, tenim: 

 26 de narrativa 

 17 de poesia 

 5 de teatre 

 0 d’assaig 

 10 d’altres 

 

D’entre les 6 convocatòries de premis que només admetien obres en castellà, 

tenim: 

 2 de narrativa 

 1 de poesia 

 1 de teatre 
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 1 d’assaig 

 1 d’altres gèneres 
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6.2.2 Dades dels premis segons el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 
 

D’entre les 65 convocatòries de premis en què demanaven que les obres 

presentades estigueren escrites només en català, tenim: 

 29 de narrativa 

 21 de poesia 

 4 de teatre 

 4 d’assaig 

 7 d’altres gèneres 

 

D’entre les 31 convocatòries que també admetien les obres en castellà, tenim: 

 13 de narrativa 

 5 de poesia 

 1 de teatre 

 0 d’assaig 

 12 d’altres 
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6.3 Els ajuntaments i els premis literaris 

 

Si refonem les dues bases de dades, els resultats són que els ajuntaments del 

País Valencià convoquen, individualment o en col·laboració amb altres 

organismes, 184 premis literaris. Els ajuntaments del País Valencià que 

convoquen, individualment o en col·laboració amb altres organismes, premis 

literaris per promoure l’ús del català al poble o en l’àmbit lingüístic en són 74, 

més la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i la Mancomunitat de 

Municipis de la Safor.  

 

D’entre les 184 convocatòries, 108 van adreçades exclusivament a obres 

literàries escrites en català, 70 admeten les dues llengües oficials i 6 premis es 

convoquen per a obres literàries escrites només en castellà. 
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Amb la finalitat de respondre les preguntes plantejades anteriorment, 

estudiarem aquests premis o convocatòries atenent a les variables següents: 

ajuntament i idioma, gènere i idioma, dotació, longevitat i editorial. 

 

 
6.3.1 Ajuntament i idioma 
 

Els ajuntaments que convoquen premis literaris en són 74, més 2 

mancomunitats. Ara bé, si estudiem la variable ajuntament que convoca i 

idioma en què es pot presentar l’obra, obtenim la informació següent: 

• Ajuntaments que convoquen premis només en català 

• Ajuntaments que convoquen premis en català i en català/castellà 

• Ajuntaments que convoquen premis en català/castellà 

• Ajuntaments que convoquen premis només en castellà226 

 

 

6.3.1.1  Ajuntaments que convoquen premis només en català 

 

Els ajuntaments que convoquen premis literaris exclusivament per a obres en 

català en són 39 més les 2 mancomunitats. 

 

Alcoi 

Aldaia 

Almassora 

Almenara 

Alqueries, les 

Beniarjó 

Benicarló 

Benigànim 

Massamagrell 

Meliana 

Miramar 

Morella la Vella 

Nucia, la 

Ondara 

Paterna 

Picanya 

                                                 
 
226 Es tracta d’ajuntaments de predomini lingüístic català que convoquen premis literaris 
específics que només admeten obres en castellà, tot i que també en convoquen d’altres que 
admeten obres en català/castellà o només en català. 
 



 411

Benissa 

Betxí 

Borriana 

Burjassot 

Carcaixent 

Castelló de la Ribera 

Catarroja 

Coves de Vinromà, les 

Cullera 

Elx 

Gandia 

Gata de Gorgos 

Llosa de Ranes, la 

Picassent 

Puçol  

Sant Vicent del Raspeig 

Silla 

Sueca 

Torrent  

Vall d’Uixó, la 

Vila Joiosa, la 

Vila-real 

Xàtiva 

Manc. M. de la Safor 

Manc. M. de la Vall d’Albaida 

 

 

 

6.3.1.2 Ajuntaments que convoquen premis en català i en català/castellà 

 

Els ajuntaments de predomini lingüístic català que convoquen premis només en 

català, però que també en convoquen d’altres en què es poden presentar obres 

en català o en castellà, són els següents: 

 

Alacant 

Alberic 

Alzira 

Castelló de la Plana 

Manises 

Nules 

Paiporta 

Sagunt 

Teulada 

València 

 

 

6.3.1.3 Ajuntaments que convoquen premis en català/castellà 
 

Els ajuntaments de predomini lingüístic català que convoquen premis literaris 

en què es poden presentar obres escrites en qualsevol de les dues llengües 

oficials en són 25 en total: 
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Alaquàs 

Albocàsser 

Almussafes 

Altura 

Beneixama 

Benicarló 

Benicàssim 

Bocairent 

Calp 

Campello, el 

Canals 

Eliana, l’ 

Énguera 

Ibi 

Mislata 

Oliva 

Onil 

Peníscola 

Petrer 

Puig, el 

Quart de Poblet 

Quatretonda 

Santa  Pola 

Vilafranca 

Vinaròs 

 

6.3.1.4 Ajuntaments que convoquen premis només en castellà més altres 
 

Segons les dades de què disposem, els ajuntaments de predomini lingüístic 

català que convoquen premis en què només s’admeten obres literàries en 

castellà –encara que també convoquen altres premis per a obres escrites en 

català o català/castellà– només en són 3: Alacant, València i la Vila Joiosa.227 
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227 Realment, no hi ha cap ajuntament de predomini lingüístic català al País Valencià que 
convoque, exclusivament i única, premis literaris en castellà. Com es pot comprovar, si es 
decanten per fer una convocatòria en castellà és perquè hi ha un altre premi de l’ajuntament en 
què s’admeten obres en català o català/castellà.  
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6.3.2 Gènere i idioma 
 

Si agrupen els 184 premis i els dividim per grups tenint en compte només la 

variable del gènere, obtenim les dades següents: 

 Narrativa 77 premis 

 Poesia 49 premis 

 Teatre  14 premis 

 Assaig   7 premis 

 Altres   37 premis 

 

Hi destaca el gènere de narrativa, seguit pel de poesia. En tercer lloc, tenim 

altres, d’entre els quals la gran majoria són premis per a estudis i 

investigacions. 

 

Si introduïm la variable de l’idioma, obtenim els resultats següents: 

 

Premis que només admeten obres en català: 

 Narrativa 45 premis 

 Poesia 31 premis 

 Teatre    8 premis 

 Assaig   6 premis 

 Altres   16 premis 

 

Premis que admeten obres en català i en castellà: 

 Narrativa 30 premis 

 Poesia 15 premis 

 Teatre    5 premis 

 Assaig   0 premis 

 Altres   20 premis 

 

Premis que només admeten obres en castellà: 

 Narrativa  2 premis 

 Poesia  1 premis 

 Teatre   1 premis 
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 Assaig  1 premis 

 Altres    1 premis 

 

45

30 31

15

8
5 6

0

16
20

0

10

20

30

40

50

Narrativa Poesia Teatre Assaig Diversos

Premis literaris 2004 
Gènere i idioma

En català En català o castellà

 
 
 
6.3.3 Dotació 
 

La dotació econòmica dels premis literaris és una variable que influeix 

considerablement en el nivell i importància d’un premi. Els premis de major 

dotació són aquells en què la convocatòria és lliure. Aquests premis també es 

caracteritzen per tenir una editorial al darrere, que serà la que posteriorment 

publicarà l’obra guanyadora i, fins i tot, organismes col·laboradors o 

coorganitzadors. 

 

D’entre els premis amb major dotació econòmica que només admeten obres 

escrites en català, tenim: 

 

 Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira 

– Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, dotat amb 18.000 euros 

– Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil, dotat amb 14.500 euros 

– Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera, dotat amb 9.000 euros 

 Els Premis Literaris Ciutat de Xàtiva 

– Premi Blai Bellver de Narrativa, dotat amb 10.000 euros. 

– Premi Carlos Sarthou d’Assaig i Investigació, dotat amb 5.000 euros 
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 El Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent, dotat amb 7.813 euros 

 El Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi, dotat amb 7.000 euros 

 El Premi de Novel·la Històrica Juvenil Far de Cullera, dotat amb 6.000 euros 

 El Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor de Picanya, dotat amb 4.510 euros 

 Els Premis Literaris Ciutat de Sagunt 

– Certamen de Narrativa, dotat amb 4.500 euros 

 Els Premis Vila de Catarroja 

– Premi Benvingut Oliver de Poesia, dotat amb 4.500 euros 

 

En canvi, hi ha d’altres premis amb menor dotació econòmica, encara que no 

menys importants. Són els premis que van adreçats als joves o els 

investigadors del poble o de la comarca. L’objectiu d’aquests premis és 

promoure l’ús escrit d’una llengua i la investigació de la història, l’economia, el 

medi ambient, la literatura... d’una zona concreta. La dotació econòmica només 

és un incentiu. 

 

 

6.3.4 Longevitat 
 

La longevitat d’un premi l’estudiarem atenent a les diverses convocatòries. En 

aquest sentit, al País Valencià, podem trobar premis literaris amb una llarga 

trajectòria, per tant, premis ben consolidats, i premis amb una vida ben curta. 

 

D’entre els premis literaris més antics, n’esmentarem els següents: 

 LI Jocs Florals de Nules 

 XXXII Premis Literaris d’Alberic 

 XXXII Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 

 XXVI Concursos Culturals de l’Ajuntament d’Almenara 

 XXVI Premis Vila de Catarroja 

 XXIV Premis Literaris Ciutat de Xàtiva 

 XXIV Certamen de Poesia Ciutat de Benicarló 

 XXIV Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor de Picanya 

 XIX Premis Literaris Ciutat d’Elx 

 XIX Premis Solstici de Literatura Jove de Manises 
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D’entre els premis més recents, tenim: 

 I Premi de Narrativa Infantil Vila de les Alqueries 

 I Certamen de Teatre de Sagunt 

 
 
6.3.5 Editorials 
 

Un dels majors incentius perquè un escriptor es presente a un premi literari és 

veure la seua obra publicada. Per aquest motiu, molts premis literaris no només 

tenen l’incentiu econòmic sinó també la publicació posterior de l’obra per una 

editorial. Aquestes editorials sovint col·laboren tant en la convocatòria com en 

l’organització dels premis. 

 

 El Premi Literari Ciutat d’Alcoi es publica per Edicions 62 

 Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira es publiquen per Edicions Bromera 

 Els Premis Literaris Ciutat de Xàtiva es publiquen per Edicions Bromera 

 Els Premis Literaris Ciutat d’Elx es publiquen per Tres i Quatre 

 Els Premis de Narrativa Vila d’Ondara es publiquen per Editorial Marfil 

 Els Premis Literaris Ciutat de Sagunt es publiquen per Brosquil Edicions 

 El Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent es publica per Tabarca 

Llibres 

 El Premi de Novel·la Juvenil Ciutat de Borriana es publica per Tabarca 

Llibres 

 Els Premis Vila de Catarroja es publiquen per Perifèric Edicions 

 El Premi de Creació Poètica de Paiporta es publica per Tàndem Edicions 
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6.4 Premis literaris convocats per associacions, 

entitats, editorials, llibreries, altres administracions…  

 

D’acord amb les dades extretes de la DG del Llibre i Biblioteques de la 

Generalitat Valenciana i el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, hi ha altres entitats –públiques i privades– que també convoquen 

premis literaris. Els resultats que hem obtingut han estat els següents: 

 

El premis que no convoquen els ajuntaments en són 56, d’entre els quals 18 

només admeten obres en català, 21 admeten les obres en català o en castellà i 

17 només les admet en castellà. 

 

Les entitats que convoquen premis literaris que només admeten obres en 

català són: 

 La Societat Coral el Micalet - Institut Salvador Gener i Vidal 

 L’Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà 

 L’Associació Cultural Alambor de Benicarló 

 Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua 

 Diputació de València. La Institució Alfons el Magnànim 

 Bancaixa 

 Edicions del Bullent 

 L’Editorial Tres i Quatre 

 La llibreria Babel 

 La Diputació d’Alacant 

 

Les entitats que convoquen premis que admeten el català i el castellà són: 

 La Direcció General de la Dona 

 El Síndic de Comptes 

 El Centre d’Estudis del Camp de Morvedre 

 La Fundació Cultural Mainel 

 La Fundació Cultural Miguel Hernández d’Oriola 

 L’Associació Cultural Amics de la Natura 

 La Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó de Castelló de la Plana 
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 El col·legi Mestre Canaletes d’Elx 

 L’Editorial Aguaclara 

 Edicions del Bullent 

 La llibreria La Farándula 

 La Universitat d’Alacant 

 La Universitat de València 

 

En canvi, les entitats que convoquen premis literaris que només admeten el 

castellà són: 

 Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante 

 Ateneo Libertario Al Margen, de València 

 Asociación Cultural Puente de la Virgen de Elche 

 Foro Ilicitano Dama de Elche 

 Sociedad Tolkien Española 

 Casa de Castilla-La Mancha en Alicante 

 Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas, de València 

 Editorial Nadir 

 Caja de Ahorros del Mediterráneo - Obras Sociales, d’Alacant 

 Diputació Provincial d'Alacant 

 Institució Alfons el Magnànim, de València 

 Universitat Politècnica de València 
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7. LES ASSOCIACIONS CÍVIQUES PER LA 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 

 

7.1  Introducció 

7.2  Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua  

7.2.1  L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir d’Elx 

7.2.2  L’Associació Cívica per la Normalització del Valencià 

a Alacant 

7.2.3  Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià de la 

Marina Alta 

7.3 Mesa per l’Ensenyament en Valencià 

7.4 Acció Cultural del País Valencià 

7.4.1  Els casals Jaume I 

7.5  Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana  

7.6  Federació d’Institut d’Estudis Comarcals del País Valencià 

7.6.1  L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida  

7.6.2  L’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó  

7.6.3  L’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria  

7.6.4  Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta  

7.6.5  El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons 

el Vell  

7.6.6  El Col·lectiu Serrella 

7.7  L’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València 
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7. LES ASSOCIACIONS CÍVIQUES PER LA 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 

7.1 Introducció 

 

L’Administració local i autonòmica, així com la política i la planificació lingüística 

institucional, tot i ser el motor necessari per a la recuperació de la l’ús social de 

la llengua catalana, no són els únics agents determinants per a assolir la 

normalització lingüística. 

 

Tal  com afirma Toni Mollà228 (1997), l’acció cívica és imprescindible. Cal una 

política lingüística cívica. La societat és la realitat a normalitzar i la societat ha 

de ser, consegüentment, l’agent de la normalització. L’única garantia de l’èxit 

del procés de normalització és que la societat civil assumisca com a propi el 

procés d’extensió social de la llengua. En aquest sentit, les associacions sense 

ànim de lucre són la pedra angular d’aquest procés de normalització. 

 
L’acció sociolingüística ha de seguir dos eixos d’actuació paral·lels i 

complementaris, però no excloents. D’una banda, la política lingüística cívica; de 

l’altra, la política lingüística institucional. De fet, la primera és la garantia de la 

segona. 

 
Segons Kike Amonarriz (1994),229 la responsabilitat del procés de normalització 

lingüística és de la mateixa comunitat. Ara bé, quan parlem d’una llengua 

minoritzada, el procés recau, especialment, en tres agents: l’administració, 

l’ensenyament i la societat: 

 
La administración tiene esa responsabilidad [la del procés de normalització 

lingüística] des del momento en que su cometido principal es dar solución a los 

                                                 
228 Toni Mollà, «Opcions de política lingüística: models i vies», Política i planificació 
lingüístiques, Bromera, 1997, pp. 105-130. 
 
229 Kike Amonarriz, «Propostes i experiències de planificació i política local a Euskadi», 
ponència presentada en les III Jornades de Sociolingüística d’Alcoi, pp. 85-115. 
 



 

 422

diversos asuntos sociales que se planteen, y por otra parte tiene su compromiso y 

deber a nivel legal. 

 

Pero si la sociedad no hace suyo el proceso de normalización, pese a tener las 

mejores leyes y los mejores instrumentos y técnicas, dicho idioma no se podrá 

normalizar. 

 

En aquest sentit, els agents que necessàriament han de prendre part en el 

procés de normalització lingüística en l’àmbit municipal són els ajuntaments i el 

moviment cívic a favor del català. Per tant, el procés de normalització del català 

tindria més èxit si s’uniren i es coordinaren els esforços dels serveis lingüístics 

municipals amb els esforços de les associacions cíviques per la llengua.230 

 

Sovint trobem moviments socials amb unes preocupacions comunes sobre el 

redreçament cultural del País Valencià: la toponímia, la recuperació del lèxic 

dels avantpassats, la història, la llengua, la literatura, la comarca, el medi 

ambient, les tradicions, les festes…  

 

Arreu de tot el País Valencià han sorgit grups de persones que han anat 

reconstruint o mantenint la base cultural i lingüística d’aquest poble que des de 

l’any 1707 ha patit la deixadesa d’una política lingüística centrada en la unitat i 

la consolidació del poder de la llengua de l’Estat, el castellà. 

 

L’objectiu d’aquest apartat no és fer una anàlisi o descripció exhaustiva de totes 

les actuacions cíviques que es fan al País Valencià, ni de fer una enumeració 

de totes i cadascuna de les associacions que han contribuït a la recuperació de 

la nostra llengua i cultura, sinó obtenir una visió panoràmica de les 

contribucions i accions de les entitats cíviques i culturals per la llengua 

catalana, és a dir, del sector cívic com un agent més en els processos de 

normalització lingüística, especialment en l’àmbit municipal. Per això farem una 

anàlisi descriptiva de les entitats que són més representatives i importants, pel 

                                                 
230 Vegeu, com a exemple, el projecte «Voluntariat pel Valencià» que està engegant la 
Federació d’Escola Valenciana amb diversos serveis lingüístics municipals i altres entitats, del 
qual parlem en l’apartat sobre les actuacions dels serveis lingüístics. 
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nombre de socis i per les actuacions i, sobretot, per tenir especial incidència en 

l’àmbit municipal. 

 

Això no obstant, amb l’estudi dels objectius, les activitats i els projectes de les 

federacions d’associacions per la llengua coneixerem, amb més detall, un bon 

nombre d’associacions.  

 

Així mateix, també hem considerat interessant recollir aquelles associacions 

que tenen com a finalitat l’estudi sobre la història, la cultura, la literatura, la 

toponímia, l’educació, les festes, les tradicions, el medi ambient, el patrimoni... 

dels municipis i les comarques del País Valencià, entre les quals trobem els 

instituts d’estudis comarcals i l’associació de cronistes. 

 

Com a exemple, esmentarem alguns moviments cívics, grups de persones, que 

dediquen part del seu temps lliure a treballar per la recuperació de l’estatus de 

la llengua catalana, a investigar i publicar estudis sociolingüístics, literaris, del 

territori... i que aconsegueixen promoure l’ús del català i que el català siga la 

llengua vehicular en les seues comunicacions i activitats. 

 

Si estudiem aquests grups i les seues activitats, trobem una gran quantitat de 

treballs i projectes, sovint desconeguts però ben interessants, com ara el 

projecte d’un plànol, resultat de l’Estudi toponímic de la Vall de Segó, realitzat 

el 1981 pel Grup Cultural la Tella i publicat per l’antiga Caixa d’Estalvis i Socors 

de Sagunt. Aquest plànol d’1 x 0,75 m recull tota la toponímia de les 

muntanyes, rius, sèquies, camins, marjal, pobles, motors, partides... de la Vall 

de Segó ubicada a la comarca del Camp de Morvedre. 

 

Com podem comprovar, entre les associacions culturals i les associacions per 

la llengua trobem, ben sovint, objectius comuns. 

 

Ariño i Albert (2003) en el seu estudi L’associacionisme a l’Horta Sud, divideix 

les associacions atenent al camp d’acció i les subdivideix d’acord amb el tipus 

de béns que produeixen. En l’apartat de les associacions que tenen com a 

objectiu la defensa del patrimoni cultural expliquen que aquestes associacions: 
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[...] estan constituïdes, sovint, per xicotets col·lectius formats per elits culturals 

locals que despleguen una activitat intensa de defensa, restauració i protecció del 

patrimoni. Gràcies a la seua intervenció assistim al naixement i desplegament 

d’una nova mirada cap al passat local que es tradueix en una consideració de 

determinats elements culturals com a herència digna de preservació i com a font 

d’identitat col·lectiva. 

 

Pel que fa la identitat credencial o ideològica, les associacions de patrimoni 

 
[...] tenen una pràctica i un discurs clarament orientats cap a la identitat cultural 

autòctona. El nom de la majoria està en valencià i denota vinculacions identitàries; 

s’expressen habitualment en valencià: «usar el valenciano de forma sistemática» 

es converteix en significatiu i interpreten les seues actuacions concretes com a 

expressió de «la cultura valenciana» en un sentit genèric. Més encara, «cultura» 

sol ser sinònim de manifestacions i formes d’expressió col·lectiva: «Para mí la 

palabra cultura a nivel valenciano representa el ser de un pueblo, la historia y el 

encontrar tus raíces en esa cultura». 

 

Amb excepcions d’un parell d’associacions que consideren el valencià com una 

llengua distinta del català i parlen de «valenciania» més que de «valencianisme», 

la resta o bé és manifesta a favor de la unitat de la llengua i defén la implantació 

d’una normativa lingüística o bé manifesten una postura pragmàtica que aborde 

l’ús de la llengua [...] tot tractant d’eludir qualsevol confrontació que comporte una 

paràlisi de l’acció. 

 

Els recursos econòmics provenen de les quotes dels socis, que en certs casos 

tenen un caràcter simbòlic i de les subvencions, principalment municipals. 

 

Efrem Sebastià (2001)231 ha elaborat un treball encarregat per l’Institut de 

Sociolingüística Catalana per tal de confegir una base de dades de les entitats 

que col·laboren en el procés de normalització lingüística als països de parla 

catalana. Segons les seues dades, hi destaca el gran nombre d’entitats per la 

llengua al País Valencià, on localitza 25 entitats sobre un total de 62 (vora un 

                                                 
231 Efrem Sebastià, «Entitats per la llengua catalana. Observacions sobre l’arxiu i la base de 
dades d’entitats per la llengua». Vegeu-ne un resum en Noves SL:  
www6.gencat.net/llengcat/noves/hemeroteca/tardor01.htm (consulta: febrer de 2005). 
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40%). Hi assenyala que és el territori on la qüestió de la dinamització i la 

defensa lingüístiques ha arrelat i proliferat més en l’àmbit popular, en contrast 

amb Catalunya, on bona part de la societat civil s’ha desmobilitzat d’ençà la 

reinstauració de la Generalitat de Catalunya. Entre els resultats, també hi 

destaca que a la Catalunya Nord, a l’Alguer i al País Valencià la meitat o més 

de les entitats per la normalització lingüística estan centrades en l’àmbit 

educatiu, perquè en aquests territoris les administracions no afavoreixen 

l’ensenyament públic en català, i la societat civil ha hagut d’organitzar-se per tal 

d’impulsar i defensar l’ensenyament en llengua catalana. 

 

Efectivament, al País Valencià hi ha un bon nombre d’associacions, 

coordinadores i xarxes per la llengua, hi ha diversos agents cívics que tenen 

entre els objectius recuperar l’ús de la llengua pròpia en l’àmbit municipal i 

comarcal a través d’estudis, jornades, conferències i publicacions de tota mena. 

D’entre aquests agents volem destacar les associacions per la llengua, els 

instituts d’estudis locals i comarcals o l’associació de cronistes. Tots aquests 

agents cívics influeixen d’una manera o altra en la política lingüística dels 

governs municipals. 

 

A tall d’exemple, esmentarem els objectius, les característiques i les activitats o 

els projectes de les associacions, coordinadores o xarxes per la llengua més 

importants i representatives del País Valencià: Escola Valenciana, Federació 

d’Associacions per la Llengua, que agrupa 19 associacions o col·lectius en 

defensa de l’escola en català, i Acció Cultural, que coordina els vora 30 casals 

Jaume I repartits per un bon grapat de pobles i ciutats de dalt a baix del territori. 

A més, per tal de tenir una visió completa i de conjunt de les actuacions de les 

entitats cíviques, parlarem de la Coordinadora cap a la Federació 

d’Organitzacions per la Llengua Catalana.232 A mena de contrast,  sobretot per 

la seua incidència com a instrument de pressió o dinamització lingüística en 

                                                 
232 Cal tenir en compte que hem triat aquesta entitat com a exemple representatiu d’una xarxa o 
coordinadora que treballa en l’àmbit dels Països Catalans, per la seua importància i pel nombre 
d’associacions que integra. Hi ha d’altres entitats que també caldria esmentar, com ara la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (http://www.cal-llengua.org/) o la 
Plataforma per la Llengua (http://www.plataforma-llengua.org/), que despleguen una tasca ben 
important arreu del territori, però figuren incloses dins la FOLC. 
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l’àmbit local o comarcal, tot i que el seu àmbit d’actuació és més general o de 

tipus cultural, parlarem de la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals i dels 

instituts més destacats i, finalment, de l’Associació de Cronistes del Regne de 

València. 
 
 

7.2 Escola Valenciana, Federació d’Associacions per 

la Llengua  

 

Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua233 és una entitat 

cívica que actualment integra dinou associacions d’arreu de les comarques 

valencianes. Va ser constituïda legalment l’any 1990, si bé les associacions 

membres ja venien treballant de manera coordinada d’ençà de 1984, tot fent 

seues les aspiracions de grups d’ensenyants i de pares i mares d’alumnes que 

des de feia temps reivindicaven una escola arrelada al propi medi, una escola 

integradora i solidària que considere la llengua dels valencians com a element 

normal de comunicació, com a eina d’estudi i mitjà d’enriquiment intel·lectual i 

cultural.  

 

Les associacions integrades dins d’aquesta Federació d’Associacions per la 

Llengua són les següents: 

 

Associació Cívica per la Llengua El Tempir d’Elx; CAPPEPV Coordinadora 

d’Alumnes, Pares i Professors per l’Ensenyament Públic en Valencià; 

Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Ribera; 

Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià; Coordinadora de la Vall 

d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià; Col·lectiu de la Llengua i Cultura, 

Castelló; Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià; Coordinadora d’Escoles 

d’Ensenyament en Valencià de la Costera; CAPPEV Marina Alta; Coordinadora 

de la Plana Baixa per l’Ensenyament en Valencià; Coordinadora d’Escoles 

d’Ensenyament en Valencià de la Marina Baixa; Associació cultural El Raig de 

                                                 
233 Informació extreta de les pàgines www.fev.org, www.infase.es/cappev i de la revista 
Sembra. 
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Crevillent; Associació Cívica per la Normalització del Valencià d’Alacant; 

Associació Cívica de Guardamar; Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià 

del Camp de Morvedre; Coordinadora pel Valencià El Guaix, Horta Sud; 

Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc; Coordinadora pel Valencià Horta 

Nord; Coordinadora pel Valencià Camp de Túria; i l‘Associació Cívica pel 

Valencià L’Antina de Santa Pola.  

 

Els àmbits d’actuació d’Escola Valenciana són el social i l’educatiu i d’entre les 

seues activitats, juntament amb les que fan referència a la defensa i l’extensió 

de l’ensenyament en català, cal destacar la promoció d’activitats culturals i 

lúdiques relacionades amb l’educació i amb altres àmbits d’ús de la llengua.  

 

Entre les diverses activitats realitzades també cal destacar l’organització anual 

de les Trobades de Primavera o Festes per la Llengua234 que convoquen arreu 

de les terres valencianes més de 150.000 persones, les quals de manera lúdica 

expressen cada any el seu suport al projecte educatiu d’escola en català. L’any 

2004 van assistir a les Trobades més de 170.000 persones, de sud a nord del 

País Valencià i van demostrar la força vertebradora de les festes per la llengua.  

 

Les Trobades potencien el sentiment comú d’identitat, tolerància, autoestima i 

respecte. Un exemple d’aquesta acció fou l’elaboració, el 1995, d’un mural 

col·lectiu dissenyat per l’artista de renom internacional Xavier Mariscal i que va 

reunir el treball de més de 500 escoles i milers d’escolars sota el lema 

«Estimem la nostra llengua». Les Trobades, doncs, han esdevingut una carta 

de presentació, una festa per a tota la família. La promoció de l’ensenyament 

en valencià va ésser i continua sent la raó fundacional d’Escola Valenciana. 

 

                                                 
234 La festa per la llengua, celebrada a Benifaió i la Xara el 1986, va ser el primer pas, impulsat 
pel primer president, Josep Xaquès. Aquesta iniciativa venia precedida per la trobada d’alumnat 
d’ensenyament en valencià a Elx el 1982; de l’escola Tramuntana, la primera escola en 
valencià, nascuda el 1968, i que va ser un preludi de les primeres escoles d’estiu; de l’escola 
Comarcal de l’Horta Sud; dels moviments pedagògics de la Safor; i finalment del naixement de 
les primeres escoles públiques en català: el CP Sant Jaume d’Almoines i el CP Censal de 
Castelló. Moltes de les persones que impulsaren aquestes iniciatives van decidir agrupar-se en 
coordinadores en defensa de la llengua i l’ensenyament en valencià, tot just a principi dels 
vuitanta, i aquestes després van impulsar la Federació Escola Valenciana. 
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Totes les Trobades es convoquen sota un lema, entre els quals trobem «Jo vull 

estudiar en valencià», «El valencià hui i demà», «Una llengua, cent trobades», 

«De festa per la llengua», «Sense requisit lingüístic no hi ha qualitat», «En 

valencià cap al futur», «Ara i sempre en valencià»... 

 

Tanmateix, encara que les Trobades es poden considerar una de les activitats 

més importants quant al nombre de participants, no podem deixar d’esmentar 

altres activitats i projectes, com ara els tres congressos d’Escola Valenciana235 

amb els corresponents actes, conferències i homenatges a persones com 

Carles Salvador, Joan Fuster, Enric Soler i Godes, i Vicent Andrés Estellés; la 

publicació de la revista Sembra;236 l’Agenda d’Escola Valenciana;237 la 

convocatòria dels premis literaris Sambori238 adreçats actualment a primària, 

secundària i universitats.... O la creació de l’Institut Europeu de Programes 

d’Immersió; la Mesa per l’Ensenyament del Valencià; la Plataforma per 

l’Ensenyament Públic... 

 

Entre les actuacions puntuals, podem destacar-ne les següents: 

 

L’any 1998 van rodejar el Palau de la Generalitat amb una senyera formada per 

40.000 mariscalets amb 40.000 signatures que reclamaven major ús del català. 

També van denunciar la proposició no de llei redactada pel PP i UV segons la 

                                                 
235 El I Congrés d’Escola Valenciana es va realitzar pel desembre del 1993 a la Universitat 
Politècnica de València, amb l’objectiu de posar en comú iniciatives i projectes, a més d’avaluar 
l’experiència pedagògica de l’ensenyament en valencià i l’acció social de la FEV. El II Congrés 
sota el lema «Estimen la llengua» es va realitzar pel maig del 1997. I el III Congrés es va 
convocar pel març del 2002, amb el lema «Escola valenciana en el món de la globalització». 
 
236 Aquesta revista va nàixer el 1994 i representa la veu escrita de la FEV. Es publica en paper i 
actualment també es pot consultar i descarregar a través de la pàgina de la FEV 
http://www.fev.org. 
 
237 Va nàixer el 1997 a Calp íntegrament en valencià i personalitzada per a les escoles de cada 
comarca. 
 
238 El Sambori es va presentar el 15 de setembre de 1998 amb l’objectiu de promoure i difondre 
l’ús literari del valencià i incentivar la creativitat artística i imaginativa dels escolars. Actualment 
el resultat és espectacular. El que va començar sent un premi de primària, amb 8.000 treballs 
presentats, ha acabat amb la participació, l’any 2004, de 45.000 estudiants des d’infantil fins al 
nivell universitari.   
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qual es «vigilaria» si els professors es referien a la llengua com a «variant del 

català» o utilitzaven l’expressió «País Valencià».  

 

L’any 2001 van recollir 50.000 signatures per demanar el requisit lingüístic en la 

funció pública. El conseller Tarancón no els va fer cas i els va titllar de 

«Talibanes de la izquierda». Ara bé, segons la informació que tenim, PSPV, EU 

i Bloc van pactar exigir el requisit als 232 municipis on governaven –la qual 

cosa a hores d’ara no s’ha acomplert ni de bon tros. Val a dir que també es van 

adherir a aquesta iniciativa consistoris governats pel PP, com ara el d’Oliva i 

Ontinyent. 

 

L’any 2004, la FEV va continuar treballant per la llengua i va impulsar la 

iniciativa del «Compromís pel Valencià», elaborant un document amb 50 

mesures.239 El 18 d’octubre d’aquest mateix any van convocar una manifestació 

a Alacant, amb tots els partits polítics que van signar el compromís, on 

assistiren 5.000 persones sota el lema: «Totes pel Compromís». 

 

Aquesta iniciativa va crear a Gandia la plataforma Observatori del Compromís, 

on representants polítics dels ajuntaments adherits treballen plegats per 

engegar iniciatives conjuntes presents en les 50 mesures. 

 

A banda d’aquests projectes assumits per cadascuna de les associacions que 

formen part de la FEV, cada entitat de base comarcal té autonomia plena per a 

executar les seues pròpies tasques: campanyes, actes culturals diversos, 

publicacions, webs... En aquest sentit, a tall d’exemple, exposarem les activitats 

individuals d’algunes d’aquests associacions. 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Vegeu l’annex 8 sobre les 50 mesures per al Compromís pel Valencià. 
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7.2.1 L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir d’Elx 
 
L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir d’Elx240 va nàixer al voltant del 

1994 amb l’objectiu de contribuir a la represa lingüística del valencià després 

d’unes condicions polítiques adverses i un creixement demogràfic 

impressionant com a conseqüència d’un allau immigratori que va 

desestabilitzar, i encara continua fent-ho, la viabilitat del català com a llengua 

vehicular dels ciutadans d’Elx. 

 

Les activitats se centren, principalment, en el camp de l’ensenyament, 

promovent l’obertura de noves línies d’immersió lingüística a les escoles i als 

instituts, i en el camp de l’ús social, a través de la publicació d’una revista 

semestral, El Tempir, en la qual es poden trobar estudis centrats al sud del 

País Valencià de caràcter sociolingüístic, històric, dialectològic, literari...241 i un 

dietari que relata les activitats quotidianes de l’Associació envers la recuperació 

i la normalització del català.242 

 

Altres activitats a favor de l’ús social de la llengua són: seguiment exhaustiu de 

la política lingüística de l’Ajuntament d’Elx, presentació de llibres, comunicats i 

cartes a la premsa, conferències, organitzacions de jornades culturals, 

integració lingüística dels immigrants, etc.  

 

                                                 
240 Font: www.eltempir.org/ (consulta: gener de 2005). 
 
241 El número 2 estava dedicat a «El present i futur del model de llengua catalana del Baix 
Vinalopó», estudi de Carles Segura i Llopis. I el núm. 3 dedicat a «La transmissió de la llengua 
catalana al País Valencià. Anàlisi dels censos lingüístics de 1986 a 2001», estudi de Joan-
Carles Martí, que dedica els apartats 4 i 5 a la situació sociolingüística en els àmbits locals del 
sud del País Valencià. 
 
242 Activitat del dia 12 de setembre de 2002: «La Junta Directiva d’El Tempir presenta al registre 
general de l’Ajuntament d’Elx un escrit adreçat a l’alcalde, Diego Macià, en el qual es denuncia 
una sèrie de símptomes (l’Institut Municipal de Turisme no va sotmetre, per primera vegada, a 
cap prova de valencià els contractats de la borsa de treball d’estiu; l’ús abusiu del castellà per 
part de l’Ajuntament d’Elx en les campanyes publicitàries a la ràdio i la televisió local; una 
programació cultural que segueix uns criteris economicistes i margina el català...) que palesen 
una aturada i, fins i tot, un retrocés pel que fa a la utilització del valencià per part de 
l’Ajuntament. En l’escrit es demana a l’alcalde que adquiresca un compromís més ferm en la 
promoció social del valencià a la nostra ciutat». 
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El Tempir organitza tots els anys les «Jornades d’Acollida als Nouvinguts a Elx: 

Llengua i Immigració» que van adreçades als mestres i professors de català 

que han estat destinats per primera vegada a la ciutat i desconeixen quina és la 

realitat lingüística i cultural d’Elx i de la comarca. També es reuneix 

periòdicament amb la Comissió de Normalització Lingüística de l’Ajuntament 

d’Elx... 

 

 

7.2.2 L’Associació Cívica per la Normalització del Valencià a Alacant 
 

L’Associació Cívica per la Normalització del Valencià (ACNV) d’Alacant va 

nàixer cap a les darreries dels anys 90 amb l’objectiu d’impulsar activitats 

adreçades a la normalització del valencià a la ciutat d’Alacant i la comarca. 

 

Una de les primeres activitats ha estat fer reunions amb els pares i les mares 

que tenien fills en edat escolar perquè matricularen els seus fills en centres 

educatius amb programes d’educació PEV o PIL, així com cercar centres 

públics i instar-los perquè ofertaren aquests programes. 

 

També ha treballat per l’extensió i la normalització del valencià en 

l’Administració local. És a dir, s’han reunit amb els responsables dels 

ajuntaments de la comarca i de la Diputació d’Alacant amb l’objectiu de 

demanar que empren el català oral i escrit en la relació habitual amb els 

ciutadans. 

 

Des de la Cívica d’Alacant s’ha impulsat la creació d’altres associacions per la 

llengua als pobles pròxims d’altres comarques veïnes. Aquestes associacions 

són: El Raig de Crevillent, El Tempir d’Elx, L’Antina de Santa Pola, totes a la 

comarca del Baix Vinalopó; i El Bull de Monòver i El Rogle de Novelda, a la 

comarca de les Valls del Vinalopó. 

 

Finalment, ha tingut un paper important en la dinamització de la cultura feta en 

català a la comarca de l’Alacantí. Ha editat tres números de la revista Quaderns 
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del Migjorn i ha publicat en la premsa local, juntament amb altres associacions 

cíviques, el Manifest Jaume II. 

 

Així mateix, també han organitzat diferents presentacions de llibres, 

homenatges, projectes i conferències sobre la promoció de la cultura local. 

 

 

7.2.3 Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià de la Marina Alta 
 

La CAPPEV de la Marina Alta és una associació d’àmbit comarcal creada per 

unir els esforços de totes les persones interessades i preocupades per la 

llengua. L’objectiu principal és fomentar l’ús i l’ensenyament del valencià. 

 

Aquesta associació pretén donar suport als programes d’ensenyament en 

català i garantir la seua continuïtat als instituts; organitzar les Trobades 

d’Escola Valenciana i setmanes culturals; col·laborar en l’organització de 

l’Escola d’Estiu Safor-Marina Alta; promoure publicacions de treballs i llibres en 

català; i donar un assessorament jurídic davant de qualsevol problema que 

afecte l’ús de la llengua; fer campanyes de matriculació en els programes 

d’ensenyament en valencià. 

 

Entre les activitats que han dut a terme a la comarca destaquen: l’organització 

de les diferents trobades convocades a la comarca; les setmanes culturals a 

Llíber i Benissa; la col·laboració en l’organització del 1r i el 2n Congrés d’Escola 

Valenciana i en el mural per la llengua dissenyat per Mariscal; les campanyes 

per promoure l’ús del català entre els comerciants a través de reunions 

informatives; les campanyes per traduir-se els noms propis al català; les 

campanyes perquè els pares matriculen els fills en programes d’ensenyament 

en valencià explicant-los els avantatges; la presentació d’El Periòdic a diferents 

pobles de la comarca; la celebració del 8è aniversari del programa d’immersió 

lingüística a Calp i els 10 Anys d’Escola en Valencià a Xàbia. 
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7.3 Mesa per l’Ensenyament en Valencià 

 

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià va nàixer l’any 1996 amb la finalitat de 

defensar l’ensenyament en i del valencià en tots els nivells educatius. 

 

Està formada per representants dels sindicats Comissions Obreres (CCOO), 

Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-

Intersindical Valenciana (STEPV-Iv), Unió General dels Treballadors del País 

Valencià (UGT); per representants d’Escola Valenciana-Federació 

d’Associacions per la Llengua (FEV); per professorat de l’educació primària i 

secundària, estudiants i personal de l’administració i serveis de les universitats 

valencianes.  

 

Els objectius bàsics de la Mesa per l’Ensenyament quan es va crear eren: 

 garantir la possibilitat efectiva de l’aprenentatge en valencià en tots els 

àmbits educatius, 

 el reconeixement de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 

com a autoritat legal en matèria lingüística,  

 la creació d’un organisme de participació social per a garantir l’ús del 

valencià i 

 l’adscripció de la Direcció General de Política Lingüística a la presidència 

de la Generalitat. 

 

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià, al final dels 90, es va adreçar a tots 

els grups de les Corts Valencianes per manifestar l’oposició al retall del 

pressupost que la Generalitat Valenciana preveia per a la promoció del 

valencià. Aquest pressupost insuficient es va denunciar contínuament a través 

dels diferents mitjans de comunicació. 

 

Quant a les propostes del Mapa Escolar de la Conselleria de Cultura, Educació 

i Ciència, la Mesa va incidir especialment que el Mapa era una peça clau del 

desenvolupament de la planificació i la reforma educativa. I per això hauria 

d’orientar-se segons els criteris prevists en l’ordenament normatiu valencià on 
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clarament es reconeix la voluntat social de normalitzar el valencià. Entre 

d’altres assumptes, van demanar que el mapa incloguera la catalogació dels 

llocs de treball en valencià i presentara uns criteris clars i mesurables d’avanç 

en el procés de redreçament cultural i de normalització lingüística, amb 

diverses possibilitats de formació del professorat i amb el suport a la producció 

de materials didàctics en valencià. 

 

També van difondre diferents manifests a l’opinió pública:  

 per demanar als diferents partits polítics que feren compliment dels drets 

lingüístics i que garantiren l’efectivitat de l’aprenentatge en valencià en 

tots els nivells educatius i fomentaren l’ús social del valencià;  

 pel reconeixement explícit de la denominació tradicional i estatutària de 

valencià als Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans;  

 pel decret d’homologació lingüística i  

 per la unitat de la llengua. 

 

Durant els anys 1999 i 2000, van manifestar-se contra diferents editorials pel 

tractament que donaven al tema de la unitat de la llengua en els llibres de text 

de primària i de secundària, perquè consideraven que atemptaven contra 

aquesta unitat. A més van reafirmar la defensa d’aquesta unitat lingüística des 

de l’escola pública valenciana i de qualitat. 

 

Finalment, l’any 2000 van elaborar un informe sobre la situació del valencià en 

els diferents nivells educatius que constava de dues parts –vegeu l’annex 34: 

 

• Informe sobre l’autorització de llibres de text i materials curriculars, en el 

qual fan una comparació entre la legislació vigent al País Valencià i en 

altres autonomies.  

• Informe sobre el requisit lingüístic, on comparen la normativa que regula 

l’obligació del coneixement per part del professorat de les llengües 

pròpies de les diferents comunitats autònomes.  

 

En aquest informe, la Mesa per l’Ensenyament en Valencià denunciava i 

deplorava l’ús que des de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència es feia 
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del Decret que regulava l’autorització de llibres de text, així com dels dictats 

que s’estenien per controlar tot tipus de document que usara el professorat i 

l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

A més a més, la Mesa també denunciava que la no-exigència del requisit 

lingüístic per tal d’accedir a la funció pública docent s’havia d’atribuir a una 

nul·la voluntat política de l'administració valenciana i no a entrebancs de tipus 

jurídic. 

 

Manifestaven que el professorat havia de conèixer les dues llengües oficials del 

País Valencià d'acord amb les exigències de la seua tasca docent i segons el 

que establia la Llei d’ús i ensenyament del valencià en el seu article 23.1 –

vegeu l’annex 16.  

 

Gràcies a aquestes denúncies, juntament amb altres de la Federació d’Escola 

Valenciana i altres associacions, s’ha aconseguit que actualment el Govern 

valencià incloga el requisit lingüístic en les convocatòries de concursos-

oposicions a la funció pública docent, però no en la resta de la funció pública. 

 
 

7.4 Acció Cultural del País Valencià 

 

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es va legalitzar l’any 1978. És una 

associació que treballa per la llengua i la cultura catalanes i per la identitat 

nacional. El seu objectiu és l’estudi, la defensa i la promoció del patrimoni 

cultural, artístic i natural del País Valencià. 

La presència del català en els mitjans de comunicació243 ha suposat per a 

ACPV grans esforços econòmics i humans. Les activitats per un marc 

comunicatiu propi han comportat grans batalles cíviques: des d’una campanya 

per una Ràdio Televisió Valenciana, pública, en valencià i de qualitat fins a la 

gran campanya d’implantació de TV3 al País Valencià, amb la construcció 

                                                 
243 Font: «25 anys d’ACPV: 1978-2003», extret de l’adreça www.acpv.net/docs/25-anys-
acpv.doc (consulta: febrer de 2005). Més informació en www.acpv.net. 
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d’una xarxa de repetidors arreu del nostre territori. Aquesta campanya amb el 

pas dels anys ha esdevingut un símbol de lluita per la llibertat de premsa i el 

dret a estar informat, gaudir i comunicar la nostra llengua. Avui és possible 

veure TV3 i Canal 33, i escoltar Catalunya Ràdio, gràcies a ACPV i al suport de 

milers de persones anònimes. 

 

A més a més, des de fa 20 any promou l’ensenyament del català arreu de tots 

els pobles del País Valencià a través del Centre Carles Salvador –amb seu a 

València des del 1985, a Alacant des del 1987 i a Castelló de la Plana– i a 

través de l’oferta del projecte «Cursos als Pobles». En aquests anys, el Centre 

Carles Salvador ha format més de 10.000 professors –els quals van fer 

possible l’aplicació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià– i al voltant de 

50.000 alumnes. La Universitat Catalana d’Estiu i la Universitat d’Estiu Joan 

Fuster han estat altres esdeveniments formatius que ha promogut i en què ha 

participat ACPV. 

 

Sens dubte, un dels projectes més ambiciosos i importants d’ACPV ha estat la 

xarxa de casals Jaume I.  

 

 

7.4.1 Els casals Jaume I 
 

Un casal Jaume I és, en primer lloc, un espai físic (una planta baixa o un edifici, 

depèn de la força de la població) i una programació d’activitats (conferències, 

debats, exposicions, concerts, sopars, festes, tallers, reunions...). Però sobretot 

és un punt de reunió, amb el seu bar, les revistes i la biblioteca: un espai propi 

per a la gent de país i progrés. 

 

Duen a terme activitats com: conferències, debats, exposicions, concerts, 

sopars, cursos de català, festes, tallers, reunions, premis... 

 

Més enllà de les activitats concretes, un casal ha de complir fonamentalment 

dues funcions:  

1.  Cohesionar i organitzar la gent, que fins ara no tenia espais propis. 
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2.  Impulsar la creació d’organitzacions i col·lectius de tota mena (tallers 

infantils, grups de joves, col·lectius de cultura popular com colles de dimonis 

o moixaranguers, grups de dones, col·lectius de defensa del medi ambient i 

de solidaritat...).  

 

Els casals Jaume I van nàixer a Alacant l’any 1997, i des d’allí s’estengueren a 

la resta del País Valencià. Posteriorment, l’any 1999, van arribar a la Franja de 

Ponent i el 2000 a la Catalunya Nord. En l’actualitat, segons ACPV, hi ha 30 

casals Jaume I en funcionament. La raó de la seua implantació al País 

Valencià, la Franja i la Catalunya Nord és, segons l’entitat, que a aquests 

territoris són, precisament, on més malmeses es troben la llengua i la cultura 

catalanes, i on més falta fa la creació d’un teixit associatiu i cívic que al 

Principat de Catalunya ja fa molts anys que existeix. 

 

Segons les dades de què disposem, els pobles on 

s’han implantat aquests casals són els següents: 

Alacant, Alcoi, Benidorm, Carcaixent, Carlet, Castelló 

de la Plana, Castellonroi, Catarroja, Crevillent, 

Cullera, Elx, Fraga, Gandia, la Vall d’Uixó, Llíria, 

Monòver, Mutxamel, Oliva, Ontinyent, Pedreguer, 

Perpinyà, Rià, Sueca, València Cabanyal, València 

Malva-rosa, València Russafa, Vila-real, la majoria al 

País Valencià. 

 

A tall d’exemples, el Casal del Camp de Túria va programar la conferència 

«Toponímia i onomàstica del Camp de Túria», a càrrec de Joan Domínguez i 

«Sols serem un país lliure si aconseguim ser lliures cadascun de nosaltres» a 

càrrec d’Alex Gisbert. 

 

El Casal d’Elx sempre organitza diversos actes dins dels Premis Jaume I - 

Casal d’Elx. En la IV edició es va premiar Tudi Torró, membre d’El Tempir, per 

la seua tasca en favor de la normalització lingüística del País Valencià, 
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especialment a Elx.244 Altres persones premiades van ser l’Assemblea de 

Dones d’Elx, per lluitar per una societat igualitària on les diferències de gènere 

no impliquen cap discriminació; Gràfica Punt i Ratlla, per ser un exemple de 

cooperativisme i per introduir el valencià en el món de l’empresa i, finalment, el 

poble palestí, per una defensa arrissada del seu dret a la sobirania. 

 
 

7.5 Federació d’Organitzacions per la Llengua 

Catalana 

 

El 27 d’octubre de 2001 a Elx (el Baix Vinalopó) es va crear la Coordinadora 

cap a la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC)245 

formada per més de quaranta entitats dels Països Catalans.  

 

L’objectiu principal d’aquesta coordinadora, ara ja federació, era i és defensar i 

potenciar la comunitat lingüística i cultural. La FOLC té uns objectius 

específicament lingüístics que són: la coordinació entre les associacions, 

l’extensió de l’ús social de la llengua, la unitat de la llengua catalana i la seua 

denominació unívoca internacional, llengua catalana.  

 

Aquesta xarxa que té com a àmbit d’actuació el territori de tots els Països 

Catalans, es distingeix d’altres xarxes amb aquest mateix àmbit perquè només 

agrupa associacions amb una clara voluntat política nacional (reconstrucció 

nacional, veu pròpia a Europa, autodeterminació del poble català, a més de 

promoció de l’ús social del català). Totes les entitats que en formen part tenen 

com a objectiu específic la lluita per la llengua. 

 

Les entitats que van constituir aquesta Coordinadora (FOLC) a Elx, l’any 2001, 

van ser: 

                                                 
244 Font: Vegeu el Dietari del Tempir de l’any 2002, www.eltempir.org (consulta: gener de 2005). 
 
245 Vegeu http://www.laxarxa.org/principal.asp?pagina=/campanyes/cfolc/cont.htm.  
 



 

 439

Amics  de la Llengua Catalana (Barcelona) (Catalunya); Associació Cívica per 

la Llengua El Tempir d’Elx (País Valencià); Associació Cívica per la 

Normalització del Valencià d’Alacant (País Valencià); Associació Cívica per la 

Normalització del Valencià El Bull de Monòver (País Valencià); Associació 

Cultural del Matarranya (Calaceit) (Aragó); Associació Cultural El Raig de 

Crevillent (País Valencià); Associació Cultural “La Gola” de Guardamar (País 

Valencià); Associació Cívica Tirant lo Blanc (València) (País Valencià); 

Associació per la Llengua i la Cultura (Barcelona, Mollet, Molins de Rei, 

Sabadell) (Catalunya); Cappepv-Marina Alta (País Valencià); Cappepv-València 

(País Valencià); Cercle XXI; Clar i Català (Barcelona) (Catalunya); Col·lectiu en 

Defensa de la Llengua i la Cultura de Castelló (País Valencià); Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) (Barcelona, Manresa) 

(Catalunya); Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Costera 

(País Valencià); Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la 

Marina Baixa (País Valencià); Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en 

Valencià de la Ribera (País Valencià); Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel 

Valencià (País Valencià); Coordinadora de la Plana Baixa per l’Ensenyament 

en Valencià (País Valencià); Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i 

Ús del Valencià (País Valencià); Coordinadora pel Valencià Horta Nord-Camp 

de Túria (País Valencià); Coordinadora pel Valencià El Guaix Horta Sud (País 

Valencià); Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre 

(País Valencià); Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià (País Valencià); 

Escola Catalana (Barcelona) (Catalunya); Escola Valenciana - Federació 

d’Associacions per la Llengua (València) (País Valencià); Federació per la 

Llengua i la Cultura Catalanes de Catalunya Nord (Perpinyà) (Estat francès); 

Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC) (Fraga) (Aragó); La Crida del Segle XXI 

(Barcelona) (Catalunya); Llengua Nacional (Barcelona) (Catalunya); Llengües 

Vives (Barcelona) (Catalunya); Plataforma per la Llengua (Barcelona) 

(Catalunya); Plataforma per la Llengua d’Eivissa i Formentera (Illes Balears i 

Pitiüses); Softcatalà (Barcelona) (Catalunya). 

 

Aquest mateix any, van denunciar la discriminació del català en el conjunt del 

seu territori on és llengua natural i van esmentar, com a exemple: 
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• La discriminació del govern valencià per la no exigència del requisit lingüístic al 

professorat que exerceix a les escoles del territori de predomini lingüístic 

valencià, la no reciprocitat i la no convalidació dels títols de català amb els de 

valencià. 

• Les deficiències i la retirada del suport econòmic en el transport escolar a les 

escoles en línies en valencià de la ciutat d’Alacant, segons ha estat denunciat 

per l’Associació Cívica per la Normalització del Valencià d’aquesta ciutat.  

• Les pressions exercides per algun grup de pares i mares minoritari sobre 

l’administració pública valenciana, perquè considere territori castellanoparlant del 

País Valencià la ciutat de Guardamar de Segura, frontera històrica de la llengua 

catalana on el català manté un índex de vitalitat notable. 

• La supressió cautelar del Consell d’Estat francès de les mesures anunciades pel 

ministre d’Educació Jack Lang en favor del català i la política lingüística 

discriminatòria de les llengües nacionals (anomenades regionals) a França, en 

clara contraposició amb la política lingüística dels estats veïns. 

• Les pressions de grups instigats pels poders fàctics de l’Estat espanyol contra 

els reglaments universitaris de les universitats del Principat de Catalunya i contra 

la política d’immersió lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

• Els obstacles polítics del Partit Popular espanyol a l’aprovació de la Llei de 

Llengües a l’Aragó, que estableix la cooficialitat del català i de l’aragonès. 

• Les lleis que estableixen l’obligatorietat única de l’espanyol amb les 

repercussions que aquest fet té sobre l’ús del català en el comerç (etiquetatge, 

atenció al públic,...), en el cinema, en els documents públics (DNI, segells,...), 

etc. 

• El projecte de decret del govern de la Generalitat Valenciana que exclou els 

escriptors en llengua catalana no nascuts al País Valencià dels currículums de 

Literatura i Llengua de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i de Batxillerat 

del País Valencià, a partir del curs acadèmic 2002-2003. Els escolars valencians 

no podran estudiar l’obra d’escriptors tan representatius de la literatura catalana 

com Ramon Llull o Jacint Verdaguer i lingüistes tan eminents com Pompeu 

Fabra o Francesc de B. Moll. 

 

(Declaració d’Elx de les organitzacions per la llengua catalana.  

Elx, 30 d’octubre de 2001) 

 

 

D’entre les activitats que s’han organitzat destaquen: el suport a la campanya 

per «Harry Potter en català» o la campanya del CAT a les matrícules dels 
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vehicles. També preparen una campanya d’homenatge a les persones que 

meresquen el record col·lectiu. 

 

L’any 2001, la CFOLC va organitzar una acció unitària a tots els països 

catalans que consistia a penjar un centenar de pancartes, amb l’eslògan «800 

km, una mateixa llengua»,  al llarg de 800 km a l’autopista que va de Perpinyà 

a Alacant, a l’autovia de Martorell a Fraga i també a les Illes, amb la finalitat de 

reforçar els vincles entre totes les organitzacions i reivindicar la unitat de la 

llengua.  

 

L’any 2003, la Coordinadora va organitzar una Trobada d’Entitats per la 

Llengua a Barcelona, oberta a totes les entitats per la llengua, amb la finalitat 

de donar a conèixer les organitzacions que actuen en diferents regions on es 

parla català (el País Valencià, la Franja de Ponent, les Illes Balears i les 

Pitiüses, l’Alguer, el Principat de Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord).  

 

L’objectiu era donar a conèixer la situació sociolingüística en aquestes zones i 

les experiències acumulades en les reivindicacions lingüístiques dels darrers 

anys. A més, van tractar un tema de vital importància per al desenvolupament 

futur de la nostra llengua: Llengua i immigració, i van celebrar l’assemblea 

anual d’entitats amb la finalitat de permetre-hi la presentació de propostes 

d’actuació, tal com accions conjuntes de suport a la iniciativa d’una o més de 

les entitats o la possibilitat de portar a terme campanyes en els territoris on la 

llengua es troba en situació més desfavorable. 

 

L’any 2004 va organitzar una Jornada per la Llengua a Carcaixent (la Ribera) i 

València. L’objectiu era celebrar la seua assemblea anual i aprofundir en dos 

temes de gran interès per a totes les entitats: l’ús oral del català i la situació del 

català a la Franja de Ponent. 

 

El 16 d’abril de 2005, sota l’eslògan «Junts per la nostra llengua» es va 

constituir a Tortosa la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana 

(FOLC) 
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Font: www.laxarxa.org 

 

 

7.6 La Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del 

País Valencià 

 

La Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià va nàixer l’any 

1999 al Puig amb la finalitat d’agrupar aquells centres d’estudis, societats i 

altres organismes similars que tenen com a objectiu la promoció i divulgació 

dels estudis locals i la defensa del fet comarcal en qualsevol  dels seus camps i 
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temes. Aquesta federació agrupa tots els instituts d’estudis comarcals del País 

Valencià, tant els que es troben a les zones catalanoparlants com els ubicats a 

les zones castellanoparlants. Tots tenen com a objectiu estudiar i investigar 

sobre la història, la cultura, la literatura, la toponímia, l’educació, el patrimoni, 

les festes, les tradicions, el medi ambient... dels municipis i les comarques 

corresponents.  

 

Ara bé, nosaltres, en aquest apartat, a tall de mostra i exemple, només farem 

esment a algunes de les activitats i els projectes més destacats d’alguns dels 

instituts ubicats a la zona catalanoparlant del País Valencià, els quals tenen en 

comú emprar com a llengua d’ús vehicular i normal el català. 

 

Els instituts que actualment formen part de la Federació d’Instituts d’Estudis 

Comarcals del País Valencià són: l’Associació Amics de la Costera, 

l’Associació Cultural Centelles i Riusech d’Oliva, l’Associació de Cronistes 

Oficials del Regne de València, el CEIC Alfons el Vell, el Centre d’Estudis del 

Camp de Morvedre, el Centre d’Estudis Contestans, el Centre d’Estudis de 

l’Horta Nord, el Centre d’Estudis del Baix Vinalopó, el Centre d’Estudis dels 

Ports, el Centre d’Estudis Locals del Vinalopó, el Centro de Estudios del Alto 

Palancia, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud, l’Institut d’Estudis 

Comarcals de la Marina Alta, l’Institut d’Estudis Comarcals de la Ribera Baixa, 

l’Institut d’Estudis Comarcals de Camp del Túria, l’Institut d’Estudis de la Vall 

d’Albaida, l’Instituto de Estudios Comarcales Hoya de Buñol-Chiva i el Centre 

d’Estudis Locals de Silla. 
 
7.6.1 L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida  
 

L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida246 és una associació que pretén el 

foment cultural de les dones i els homes de la comarca.  

 

Aquest Institut va nàixer definitivament pel gener de 1997 amb la realització, a 

Aielo de Malferit, del I Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida. Tenia com a 

                                                 
246 Vegeu http://www.ieva.info (consulta: novembre de 2004). 
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finalitat fomentar la creació i la difusió de la cultura valldalbaidina i estimular-ne 

l’intercanvi amb altres comarques i altres cultures. 

 

El principal objectiu és impulsar estudis sobre la Vall i per això tracten de 

recollir informació sobre la comarca, analitzar-la, elaborar-la i divulgar-la. En 

aquest sentit, s’han estructurat en vuit àrees de treball:  

 

 Llengua i literatura  

 Festes i gastronomia 

 Educació 

 Comunicació social 

 Artística 

 Història i patrimoni 

 Economia i ordenació del territori 

 Sanitat i medi ambient 

 

D’entre la gran quantitat d’activitats, han publicat i difós llibres en col·laboració 

amb l’Ajuntament d’Agullent, com ara Agullent, desenvolupament econòmic i 

canvi social, d’Antonio Calzado; en col·laboració amb la Diputació de València, 

les Actes del I Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida; en col·laboració amb el 

Servei de Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent, A l’ombra del Benicadell, 

de Salvador Borràs, i Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià, de Francesc 

Gascon; amb Bancaixa, el quadern El Ball dels ‘locos’ de l’Olleria; i amb 

l’Ajuntament de Benissoda, Homenatge a F. Ferri Martínez.  

 

Dins dels convenis amb la Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, aquesta entitat ha 

publicat Rellotges i calendaris solars a la Vall d’Albaida, de Joan Olivares; 

Molins d’aigua a la Vall d’Albaida, de Fernando Sendra; i el CD i CD-Rom de 

cançons La Serra i la Vall, del grup Cardaors de Bocairent.  

 

Han coordinat la publicació Castelló de Rugat. Memòria d’un poble, coeditat per 

l’Ajuntament de Castelló de Rugat i la Caixa d’Ontinyent. 
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També han organitzat diverses jornades de reflexió i debat sobre temes 

d’interès per a la comarca, entre les quals esmentarem les jornades sobre: 

 història i educació: I Jornades de Ciències Socials: l’ensenyament de la 

història 

 medi ambient: I Fòrum mediambiental de la Vall d’Albaida 

 comunicació: I Fòrum dels Mitjans de Comunicació a la Vall d’Albaida: és 

viable una televisió comarcal? 

 llengua i literatura: Quatre llengües, quatre literatures 

 

A més a més, cal destacar el II Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida, realitzat 

a Ontinyent l’any 2004, pel nombre de comunicacions i ponències presentades 

sobre les diferents àrees de treball, com les comunicacions sobre llengua i 

literatura presidides per Josep Sanchis Carbonell, tècnic de l’Oficina de 

Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament d’Ontinyent, d’entre les quals 

podem anomenar les següents: 

 
 «El valencià a la Vall d’Albaida» de la Coordinadora de la Vall d’Albaida 

per la Defensa i Ús del Valencià. 

 «El poeta Maragall i Lluís Guarner» de Juan Antonio Millón (Centre 

d’Estudis del Camp de Morvedre). 

 «Nicolau Primitiu i l’ensenyament del valencià» de Josep Daniel Climent 

Martínez (Universitat de València). 

 «Les “Observacions sobre Lo Rat Penat” de Josep Giner Marco» de 

Josep Daniel Climent Martínez (Universitat de València). 

 «Oficis tradicionals i lèxic: el cas del sabater» d’Emili Casanova 

(Universitat de València). 

 «Comparació del lèxic del Tirant lo Blanc amb el valencià col·loquial de 

la Vall d’Albaida» de Juan Mompó Vidal. 

 «El lèxic del vidre a l’Olleria» de Josep-Vicent Vidal i Vidal. 

 
També cal esmentar l’acte de cloenda del congrés, ja que era un Homenatge a 

Josep Giner i Marco, amb el tema «L’aportació lingüística de la Vall d’Albaida a 

la filologia romànica». 
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En aquest homenatge van intervenir:  

 

 Germà Colón (Universitat de Basilea-IEC) amb la comunicació «Una 

ullada al Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover i Moll» 

 Antoni Ferrando (Universitat de València-AVL-IEC) amb la comunicació 

«El model de llengua dels valencians, segons Josep Giner» 

 Vicent Satorres (DG de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana) 

amb «Ús i actituds de la llengua a la Vall d’Albaida» 

 Emili Casanova (Universitat de València-AVL) amb la comunicació 

«L’aportació de la Vall d’Albaida al coneixement de la llengua» 

 

Finalment, des de l’any 1996 i cada dos anys, convoquen un premi 

d’investigació en català sobre la comarca. 

 

 

7.6.2 L’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó  
 
L’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó247 és una entitat fundada en el 

mes d’abril de 1991 amb la intenció de treballar per la promoció, el 

coneixement i el reconeixement dels valors culturals propis en l’àmbit de la 

comarca i la defensa del nostre patrimoni cultural en el context del món actual.  

 

Els seus esforços se centren a estimular la recerca i la reflexió al voltant 

d’aspectes històrics, naturals, artístics, arqueològics, socials, econòmics, 

etnogràfics, etc., per tal d’augmentar i aprofundir el coneixement dels diversos 

aspectes culturals del Baix Vinalopó i de promoure la consciència de la 

idiosincràsia comarcal entre els veïns i les veïnes de Crevillent, Elx, Santa Pola 

i Guardamar. 

 

L’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó reivindica l’espai comarcal com 

un àmbit més vàlid que no d’altres circumscripcions administratives, com ara la 

                                                 
247 Vegeu http://ticat.ua.es/iecbv/ (consulta setembre de 2004). 
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província, i arrelat a la nostra identitat més immediata, configurada per 

l’intercanvi cultural entre les persones que hi viuen.  

 

Els seus objectius, detallats en els Estatuts, es poden resumir en els punts 

següents: 

 La investigació sobre temes històrics, artístics, ecològics, arqueològics, 

econòmics, folklòrics, etc. per augmentar el coneixement dels diversos 

aspectes culturals de la comarca i promoure la consciència de la seua 

personalitat entre els seus habitants. 

 Defensar el patrimoni natural, lingüístic, cultural, històric i artístic del Baix 

Vinalopó, per fomentar la seua catalogació, conservació i divulgació, i 

promoure l’estudi i realització d’inventaris en arxius municipals, 

parroquials i particulars. 

 Editar anualment la revista La Rella, anuari de l’IECBV, amb la finalitat 

que servisca de vehicle de comunicació dels resultats de les recerques 

portades a terme en els diferents àmbits acadèmics i culturals de la 

comarca. 

 Fomentar les activitats d’índole científica i cultural, tot estimulant el 

contacte entre els estudiosos, de manera que es coordinen els seus 

esforços i se n’intercanvien els resultats. 

 Sensibilitzar els poders públics i les entitats ciutadanes en general 

respecte de les necessitats culturals, de recerca i, fins i tot, 

socioeconòmiques de les poblacions de la comarca. 

Amb aquests objectius, l’IECBV promou, coordina i organitza anualment un 

conjunt d’activitats de formats i continguts ben diversos: articles en premsa, 

conferències, presentacions de llibres, visites culturals, trobades 

gastronòmiques, exposicions monogràfiques, o la publicació de La Rella, 

revista de recerca i reflexió sobre qualsevol aspecte relacionat amb la comarca.  

 

Aquesta revista es publica pràcticament tota en català i s’estructura en els 

apartats següents: editorial, textos de recerca i divulgació, materials per a 

l’ensenyament, textos de creació, notes i comentaris, i ressenyes. 
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7.6.3 L’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria  
 

L’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria248 es va constituir l’any 1989, 

amb dos objectius fonamentals: d’una banda, fomentar l’estudi i la recerca de 

diversos aspectes de la comarca (històrics, artístics, ecològics, 

socioeconòmics, lingüístics, etc.); d’una altra, contribuir a l’animació i la 

dinamització de la vida cultural de la comarca. 

 

L’any 1990, l’Institut va realitzar el seu Primer Congrés d’Estudis a Llíria. Les 

ponències marc giraven a l’entorn de l’ordenació del territori, arran de la recent 

construcció de l’autovia comarcal i la possible transformació del Camp de Túria 

en la segona corona metropolitana de la ciutat de València. L’any 1994 va tenir 

lloc el Segon Congrés a Bétera. Aquesta vegada amb el títol «Els canvis dels 

90: el territori i la gent». 

 

L’Institut s’organitza en diferents seccions de treball: ecologia i medi ambient, 

història, ensenyament, llengua, geografia, economia...  

 

Cal destacar que la secció de llengua va organitzar l’any 1997 la I Jornada de 

Toponímia a Nàquera, aprofitant la publicació del primer llibre de la col·lecció 

«Tòpica Edetana» Toponímia rural de Nàquera de Francesca Gil i Alexandre 

Navarro.  

 

Finalment, l’Institut edita periòdicament en català un full informatiu, el 

TÚRIADIARI,249 per tal de mantenir els socis informats de les activitats que es 

realitzen als pobles de la comarca. 

 

La filosofia d’aquest institut és parlar i reparlar de la comarca. Els problemes 

que es plantegen són: què fem dels abocadors?, quins serveis mancomunats 

es fan servir al màxim?, com viu la nostra agricultura?, com garantim l’ús de la 

llengua?  

                                                 
248 Font: http://vilaweb.com/betera/serveis/textos/inst.html (consulta: setembre de 2004). 
 
249 www.vilaweb.com/betera/serveis/textos/TuDi.htm. 
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La comarca és la «nostra gent» que hi viu. Si cada vegada tenim a l’abast més 

informació i més mitjans, hem de saber aprofitar-los per divulgar nous camins 

d’acció, noves maneres de resoldre els problemes i les contradiccions. Fer-ne un 

bon ús per crear una persona més cívica. Per dir-ho amb paraules més clares, tirar 

endavant una cultura humanitzadora, que busque la realització plena de la 

persona i, per damunt de tot, busque el seu equilibri interior. Potser els Instituts 

Comarcals haurien de sacsejar més la gent. Això és el veritable objectiu, 

aconseguir sacsejar la gent preocupada per la comarca, donar més vida al fet 

d’aprendre, oferir més espectacle i emoció a la conquesta del saber i del saber fer, 

per buscar entre tots i totes la comarca que desitgem. 

 

Algunes de les activitats de l’any 2004 i 2005 són: 

 

 VII travessa de la serra de la Calderona. 

 VI Jornades d’estudi de la serra. «Els beneficis de la definició de Paratge 

Natural». 

 II Jornades de Toponímia del Camp de Túria. 

 La publicació del llibre núm. 2 de la col·lecció «Tòpica Edetana» sota el títol 

Toponímia de Benaguasil. 

 II Jornades de Geografia del Camp de Túria. 

 I Jornades d’Educació. «El mapa comarcal de l’Educació Secundària 

Obligatòria». 

  

Quant a les publicacions de l’Institut, tenim: 

 

 Primer Congrés d’Estudis Comarcals del Camp de Túria. IDECO Camp de 

Túria, 1991. 

 Segon Congrés d’Estudis Comarcals del Camp de Túria. IDECO Camp de 

Túria, 1996.  

 Primeres Jornades de Geografia del Camp de Túria. IDECO Camp de Túria, 

1996. 

 Toponímia rural de Nàquera, Francesca Gil i Alexandre Navarro. IDECO 

Camp de Túria, 1997.  
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7.6.4 Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 
 
L’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta250 és una entitat cultural que va 

ser creada l’any 1985, després de la realització de dos congressos d’estudis 

sobre la comarca, en els quals va quedar palesa la necessitat que els 

investigadors i estudiosos de la Marina Alta, així com el públic en general, 

tingueren un espai d’encontre on trobar tot tipus de treballs o d’informació 

cultural de i sobre aquesta comarca. 

 

Amb aquesta finalitat, es reuniren un grup de persones interessades en el 

projecte i ben aviat va ser tota una realitat aquell interès d’aplegar els 

estudiosos sobre temes de la Marina Alta. 

 

Alguns ajuntaments de la comarca, l’Institut de Cultura «Juan Gil-Albert» de la 

Diputació d’Alacant i altres entitats col·laboren en aquest projecte, mitjançant 

subvencions i ajuts. 

 

Aquest institut forma part de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana, de la qual és membre fundador.  

 

L’any 2000 es va crear el Col·lectiu d’Estudis Marítims, que aplega un bon 

nombre d’interessats a mantenir el patrimoni relacionat amb les 

activitats marítimes dels pobles costaners de la comarca. La restauració de 

barques tradicionals, els cursos de vela, el coneixements dels costums i les 

tradicions dels homes i de les dones de la mar són algunes de les activitats que 

organitzen.    

  

Els objectius de l’Institut són: 

 Impulsar els estudis i les investigacions de tipus local o comarcal de la 

Marina Alta. 

 Agrupar els estudiosos i investigadors que vulguen dedicar els seus 

treballs a la comarca. 

                                                 
250 Font: http://www.iecma.net/ (consulta: desembre de 2004). 
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 Defensar el patrimoni natural i l’historicoartístic dels pobles de la Marina 

Alta. 

 Agrupar les persones dedicades a la literatura i les arts plàstiques. 

 Fer, en definitiva, un esforç diari perquè la cultura no siga un privilegi 

d’uns quants, entenent per cultura tant el patrimoni de la nostra literatura 

i les aportacions a la ciència i als mitjans d’expressió artística, com 

també qualsevol aspecte de la rica cultura popular i tradicional de la 

comarca.  

Entre les activitats realitza l’Institut, tenim: 

 Publicació de les revistes Aguaits, L’Aiguadolç i Eco. 

 Publicació de llibres i monografies de temes comarcals. 

 Celebració de congressos i jornades d’estudis sobre diversos temes 

relacionats amb la comarca. 

 Col·laboració amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana per tal d’intercanviar experiències de tipus cultural. 

 Col·laboració amb entitats cíviques i culturals de la Marina Alta i d’altres 

comarques en la realització de diverses activitats. 

 Exposicions d’arts plàstiques, mitjançant el Grup de Reüll, així com 

altres activitats artístiques en pobles de la comarca i de fora. 

 Col·laboració amb l’Institut de Cultura «Juan Gil-Albert» i ajuntaments de 

la comarca en edicions, exposicions, muntatges culturals, etc. 

 Intercanvi de publicacions amb altres entitats culturals; les publicacions 

rebudes entren a formar part del patrimoni de l’Institut i poden ser 

consultades pels seus socis. 

 

L’Institut d’Estudis Comarcals ofereix als ajuntaments i a les entitats culturals 

de la comarca la seua col·laboració en la tasca de crear i investigar sobre la 

nostra cultura i divulgar-la entre tots. 

 

En la pràctica, les activitats han estat nombroses, però podem esmentar les 

últimes que ha organitzat i dut a terme l’Institut d’Estudis Comarcals de la 

Marina Alta per tal de fer-nos una idea de la importància d’aquest institut en la 

normalització lingüística a la Marina Alta. 
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Cal destacar-ne el calendari de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 

2004, ja que recull la cartografia de la Marina Alta del segle XVIII amb la seua 

toponímia pròpia; la publicació de les revistes Aguaits, L’Aiguadolç i Eco; i les 

publicacions dels llibres Camins i aguaits, de Juli Pasqual i Xaro Soler sobre 

excursionisme i didàctica de la Marina Alta, i El patrimoni musical d’arrel 

popular a la Marina Alta: el cançoner tradicional de Teulada, de Pasqual Pastor 

i Gordero, Joaquim Sastre Torrens, Josep Sendra i Piera, coeditat amb 

l’Associació Cultural Amics de Teulada i l’Ajuntament de Teulada. 

I, sobretot, hem de destacar la III Jornada Intercomarcal de Centre d’Estudis 

que tenia com a motiu d’encontre «La Preservació del Patrimoni Lingüístic». 

Aquesta jornada es va convocar a Teulada al final de l’any 2003 i es van 

presentar les comunicacions següents: 

 «Topònims: fòssils amb molta vida» a càrrec d’Immaculada Cerdà, cap 

de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. 

 «Drets i deures lingüístics fonamentals» a càrrec d’Alfons Esteve i 

Gómez, cap de l’Àrea de Dinamització de la Universitat de València. 

 

També s’hi va presentar el llibre Actes del XIXè Col·loqui de la Societat 

d’Onomàstica, corresponent a les jornades que es realitzaren a Teulada pel 

desembre de 2002, i es va convocar una taula rodona sobre «Propostes per a 

l’optimització de la defensa de l’ús de la nostra llengua», on van participar 

Immaculada Cerdà, Alfons Esteve, Emili Casanova i Vicent Romans.  

 

Finalment, també s’hi va presentar la creació de l’Institut Ramon Muntaner, 

entitat creada per la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres de 

Parla Catalana, i que té com a objectius donar suport als centres i instituts 

d’estudis en l’organització de jornades de treball, congressos, publicacions, 

investigacions, etc.251 

 

                                                 
251 L’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta és membre actiu de la Coordinadora de 
Centres esmentada i de la Federació de Centres d’Estudis del País Valencià i, per tant, es 
troba totalment incorporat a aquest projecte, ja en marxa. 
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7.6.5 El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell  
 

El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell252 és una mica 

diferent dels anteriors, ja que no s’ha creat a partir de la societat civil sinó des 

de l’Ajuntament de Gandia, encara que la seua gestió es porta a terme per 

persones del poble de reconegut prestigi. 

 

El CEIC Alfons el Vell és un organisme autònom constituït per l’Ajuntament de 

Gandia l’any 1984. Segons marquen els seus estatuts, té com a objectius la 

promoció de la investigació, la divulgació d’estudis científics i la realització 

d’activitats culturals diverses d’interès per a la comarca.  

 

El seus pressupostos depenen principalment de l’aportació de l’Ajuntament de 

Gandia i de la venda de la seua producció cultural, especialment llibres, tot i 

que compta amb altres aportacions d’entitats públiques i privades amb les 

quals coedita i subvenciona projectes culturals de recerca i investigació. 

 

El CEIC Alfons el Vell ha editat, o coeditat amb altres institucions, més de 60 

llibres de temes diversos, en els quals s’han tractat aspectes relacionats amb la 

història, l’urbanisme, l’educació, el folklore, la literatura, l’art, la gastronomia, la 

demografia, les fonts arxivístiques, l’economia, el medi ambient, etc. 

 

Ha produït exposicions com «Els Borja, valencians universals» (1992), «El gust 

d’Ausiàs March» (1987), «Sucre i Borja, la canyamel dels ducs» (2000), «De 

les bombes a l’exili» (2001) i va col·laborar de manera decidida en les activitats 

de l’Any del Tirant (1990). Va organitzar la campanya de recollida de material 

fotogràfic i visual en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i va presentar 

l’exposició «Josep Pla, escriptor i periodista» inaugurada per Joan Fuster. 

 

Manté una estreta relació amb diverses entitats culturals, educatives, 

empresarials i festives de la comarca i de la resta del país, amb les quals ha 

realitzat nombrosos acords de col·laboració per a la realització de projectes 

                                                 
252 Font: http://perso.wanadoo.es/ceicgandia/ (consulta: setembre de 2004). 
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conjunts. Ha estat un col·laborador molt important en la creació i difusió de 

diverses revistes culturals com Ullal i Espai Obert.  

 

Va organitzar el II Encontre Internacional de Llengües Minoritzades i 

recentment ha estat l’impulsor de la Xarxa d’Institucions d’Estudis Comarcals 

de les Comarques Centrals Valencianes, la XIEC. 

 

Ha realitzat campanyes divulgatives del patrimoni, de promoció de joves 

artistes, ha convocat periòdicament beques i ajudes a la investigació. Ha 

participat en gran quantitat d’actes cívics i culturals en reivindicació de la 

cultura, la llengua, el patrimoni, les institucions, les festes i el territori saforenc. 

Ha col·laborat en l’elaboració de propostes culturals per a departaments de 

cultura municipal i la Mancomunitat de Municipis, la Universitat d’Estiu a Gandia 

i la implantació d’un pla de normalització lingüística.  

 

Mitjançant el seguit d’activitats que ha anat programant, ha aconseguit que la 

major part dels intel·lectuals del nostre àmbit cultural hagen visitat la Safor. Ha 

estat l’organisme que va dissenyar i impulsar el projecte de les Comarques 

Centrals Valencianes. 

 

A més, ha difós els clàssics valencians internacionalment amb les traduccions 

d’Ausiàs Marc a l’italià i l’hongarès, de Jordi de Sant Jordi a l’italià, de Joanot 

Martorell a l’anglès, i les versions del Diccionari per a ociosos de Joan Fuster a 

l’italià i a l’anglès. 

 

En aquests moments, el CEIC Alfons el Vell està donant un suport decidit a la 

creació de la Societat d’Amics d’Alfons el Vell, que té com a objectius acostar el 

CEIC a la societat comarcal, tot impulsant, des d’un punt de vista qualitatiu, els 

nous discursos culturals de la modernitat. 

 

Segons el estatuts de la institució, el Consell General està compost pels 

membres següents: president, que és l’alcalde de Gandia; vicepresident, el 

regidor delegat; consellers, fins a un màxim de 25; i secretari i interventor, els 

de l’ajuntament o aquells funcionaris en qui deleguen. Poden ser consellers 
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totes les persones de reconeguda solvència en el camp de la cultura i de la 

investigació a la Safor. 

 

D’entre una multitud de publicacions, farem un breu repàs per aquelles que 

com a tema fonamental es troba implícita la llengua. 

 

 L’apitxat a Gandia: un problema sociolingüístic, de Ricard Morant (1987). 

 A la Safor en valencià. Bases programàtiques per a la normalització 

lingüística, de Toni Mollà (coord.). Quadern de 1992. 

 Homenatge a Francesc Ferrer Pastor, de diversos autors (1995). 

 Informe sociològic de les CCV, de Rafael Ninyoles (1996). 

 

I d’entre les activitats en què ha participat, destaquem: 

 II Jornades Ferrer Pastor a la Casa de Cultura de la Font d’en Carròs. 

 I Guardó Ferrer Pastor. Vida i obra a l’Ajuntament de la Font d’en 

Carròs. 

 «Les argumentacions històrico filològiques sobre la identitat de la 

llengua», taula rodona organitzada pel Servei d’Extensió Universitària de 

la Universitat de València. 

 Simposi Internacional de llengües europees i legislacions. 

 

 

7.6.6 El Col·lectiu Serrella 
 

El Col·lectiu Serrella253 és una associació ubicada a Banyeres de Mariola 

(l’Alcoià), que hem considerat interessant anomenar-la perquè té els mateixos 

objectius que un institut d’estudis comarcals encara que no en forma part. 

Impulsa estudis sobre els pobles de la Mariola i els divulga a través de la 

revista Barcella. Pobles de la Mariola. 

 

                                                 
253 Vegeu www.banyeres.com/serrella (consulta: novembre de 2004). 
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Barcella és una revista quadrimestral, exclusivament en 

català, que s’edita en dues versions, una impresa i l’altra 

amb edició electrònica idèntica que l’anterior, però sense 

les fotografies i les il·lustracions que impedirien una 

càrrega ràpida de la web. 

 

Va començar a editar-se pel juny de 1997 i no s’ha 

interromput la publicació fins a l’actualitat, que ja compta 

amb 23 números.  

 

D’entre les temàtiques de la revista, trobem les següents: 

 

 Trobades d’Escoles Valencianes, núm. 22 

 Deu anys sense Fuster, núm. 17 

 Els nous valencians, núm. 13 

 Enric Valor: un castallut universal, núm. 10 

 El laberint dels reglaments de normalització lingüística, núm. 6 

 

 

7.7 L’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 

València 

 

A l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València,254 tot i que forma 

part de la Federació d’Instituts Comarcals del País Valencià, li dedicarem un 

apartat específic per la seua relació directa amb els municipis. Fou creada l’any 

1955 en el si del Centre de Cultura Valenciana, avui Acadèmia de Cultura 

Valenciana, de la mà del seu degà i cronista, Baró de Sant Petrillo, i els 

cronistes Vicente Badia Marín i Nicolau Primitiu. I gràcies a la base legal que 

els va atorgar el governador civil de València, Diego Salas Pombo. 

 

                                                 
254 Font: www.cronistesdelregnedevalencia.org (consulta: febrer de 2005). 
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Aquesta associació, que agrupa els cronistes oficials dels diferents municipis, 

poblacions i entitats, no destaca especialment pel seu paper en la 

normalització de la llengua catalana al País Valencià com a conseqüència de la 

diversitat ideològica dels cronistes. Tanmateix, considerem que és fonamental 

esmentar-la en aquest treball per la gran importància dels cronistes en la vida i 

història dels nostres municipis. 

 

L’associació255 i, per tant, els cronistes tenen entre les seues funcions la 

investigació, l’estudi i la publicació de temes sobre història, costums, folklore, 

etc. dels municipis i entitats del País Valencià; defensar els valors històrics, 

artístics, lingüístics, literaris, paisatgístics i humans en l’àmbit de la seua 

competència; assessorar i informar les autoritats i organismes de les 

administracions que ho sol·liciten sobre qüestions d’història, art, folklore, 

heràldica, tradicions, urbanisme, toponímia, lingüística, literatura, ecologia i 

semblants; i procurar que les corporacions i entitats locals custodien 

degudament els arxius, les actes, els expedients i la resta de documents 

d’interès històric. 

 

En el Catálogo del Cuerpo General dels Cronistas Oficiales de España de 1951 

només figuraven cronistes valencians amb nomenament oficial: els de València 

(Ajuntament i Diputació), Alacant, Castelló i els municipis de Xàtiva, Sagunt, 

Burjassot, Requena, Elx, Muro i Pego.  

 

Tanmateix, arran de la circular del Govern Civil de la província de València de 

30 de novembre de 1951, adreçada a tots els alcaldes, ben aviat es van fer 

nombrosos els nomenaments de cronistes pels plens de les corporacions. 

Aquesta documentació disposava que les corporacions locals s’atingueren en 

l’ordenació dels plans municipals de treball a les orientacions del guió-índex 

redactat pel Departament d’Assessoria Municipal, que feia referència al càrrec 

de cronista com a la institució a la qual concedia el «major interès». En dos 

anys es van efectuar més de 80 nomenaments de cronistes. 

                                                 
255 Els estatuts de l’associació van ser aprovats per Resolució de la Direcció General d’Interior 
de 26 de juliol de 1989. 
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D’altra banda, Vicent Badia, el 25 de gener de 1953, publicava en la secció «De 

la Región» del diari Las Provincias els comentaris següents:  

 
Seria plausible que tots els Municipis tingueren representació a través dels seus 

cronistes en les mencionades entitats culturals i que, en la mesura que es puga, 

assumiren també funcions de corresponsalia local. 

 

El 1954 es va convocar la Primera Assemblea Provincial, a la qual van assistir 

152 cronistes. D’entre les seues conclusions, cal destacar-ne: la idea de 

preparar un dietari en què cada cronista recollira els fets històrics més 

importants ocorreguts al municipi i el desig, promptament satisfet, d’obtenir un 

carnet o credencial oficial, visat pel Govern Civil, que suposara un 

reconeixement oficial del càrrec.  

 

Davant de l’èxit d’aquesta assemblea, el Govern Civil (primer el governador 

Salas Pombo i després el seu successor, Jesús Posada) va continuar 

impulsant el nomenament de cronistes per mitjà de diverses circulars: la del 17 

de desembre de 1954,256 la del 14 de maig de 1956 i la del 16 d’abril de 

1957.257  

 

En aquestes circulars es posava de relleu la importància cultural de les 

funcions del cronista, el seu caràcter honorífic, la seua equiparació com a 

regidor honorari, el seu caràcter vitalici, etc. A més a més, la primera disposava 

en el punt 1 que «Tots els Ajuntaments... que encara no tingueren cronista 

oficial, hauran de designar-lo dins de l’any 1955».  

 

A partir de 1956 aquest moviment de cronistes de la província de València es 

va estendre a les províncies germanes d’Alacant i Castelló. 

 

                                                 
256 Publicada en el BOP de 23 de desembre de 1954. 
 
257 Publicada en el BOP de 22 d’abril de 1957. 
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Quant a la inscripció legal, com que no hi havia llibertat d’associacionisme, en 

un primer moment, les diferents seccions quedaven en teoria integrades en el 

Centre de Cultura Valenciana, l’Institut d’Estudis Alacantins o la Societat 

Castellonenca de Cultura.  

 

A partir de l’aprovació de la Constitució espanyola i com a conseqüència dels 

canvis polítics i administratius, i de l’arribada de l’autonomia i la llibertat 

d’associació, els cronistes es van desvincular del Centre de Cultura Valenciana. 

La situació de conflicte latent en la societat valenciana després de les 

actuacions lingüístiques seguides per l’Acadèmia de Cultura Valenciana 

creaven una clara divisió entre els cronistes i un influent grup que veia amb 

desgrat la tradicional subjecció burocràtica. En aquest sentit, en la XVI 

Assemblea (1986) es van aprovar les directrius que, ratificades dos anys més 

tard, pretenien promoure una eixida digna al conflicte amb la creació de l’actual 

associació que, des de la perspectiva dels anys transcorreguts, tampoc no va 

servir per a resoldre el problema.  

 

D’entre les activitats de l’associació, trobem:  

 

o Publicació de la revista de l’Associació de Cronistes Oficials Cronicó 

(bilingüe). 

o Programació de la XXV Assemblea de Cronistes Oficials. D’entre els 

diferents actes, en destaca: l’homenatge als cronistes Mossèn Sorribes i 

Gramaje, Francesc Almela i Vives, i Enric Soler i Godes; i l’informe del 

Consell Tècnic d’Heràldica. 

o La pàgina web, exclusivament en català. 

 

Actualment, 177 municipis tenen cronista oficial:258 
 

Agullent, Alacant, Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Alberic, 

Alcanalí (Alcalalí), Alcàsser, Alcoi, les Alcubles (Alcublas), l’Alcúdia de Crespins, 

Aldaia, Algemesí, Almiserà, Almussafes, l’Alqueria d’Asnar, Altea, Alzira, Antella, Ares 
                                                 
258 Entre parèntesis hi ha la denominació oficial si no coincideix amb el topònim històric o forma 
tradicional catalana. 
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del Maestrat (Ares del Maestre), Asp (Aspe), Aiòder (Ayódar), Assuévar (Azuébar), 

Banyeres de Mariola, Bèlgida, Benaixeve (Benagéber), Benavites, Benicarló, 

Benicolet, Benidorm, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Benifairó de les Valls, 

Benigànim, Benilloba, Benissa, Benissanó (Benisanó), el Poblenou de Benitatxell, 

Benissuera (Benisuera), Biar, Bicorb (Bicorp), Bocairent, Bolbait (Bolbaite), Bufali, 

Bugarra, Bunyol (Buñol), Calp, Callosa de Segura, Camporrobles, Canals, Carrícola, 

Canet lo Roig, Casinos, Castalla, Castellnou (Castellnovo), Castelló de la Plana, 

Castelló de la Ribera, Caudete de las Fuentes, Caudiel, Cerdà, Cervera del Maestrat 

(Cervera del Maestre), Corbera, Cortes de Pallars (Cortes de Pallás), Coix (Cox), 

Crevillent, Cullera, Xelva (Chelva), Xera (Chera), Xóvar (Chóvar), Xulella (Chulilla), 

Elda, l’Eliana, Énguera (Enguera), Faura, Foios, la Font d’en Carròs, la Font de la 

Figuera, Fontanars dels Alforins, Fortaleny, Fuenterrobles, Gata de Gorgos, Gàtova 

(Gátova), Gavarda, Gilet, Guadalest, Guadassuar, Ibi, Xèrica (Jérica), Loriguilla, Llíria, 

Llombai, Llutxent, Manuel, Massamagrell, Moixent, Montcada (Moncada), Monòver, 

Montserrat (Monserrat), Montanejos, Montesa, Murla, Muro del Comtat (Muro de 

Alcoy), Mutxamel, Navaixes (Navajas), Novelda, Novetlè, la Nucia, Nules, Olocau, 

l’Olleria, Onil, Ontinyent, Paterna, Pedreguer, Peníscola (Peñíscola), Petrer, Picanya, 

Planes, la Pobla de Vallbona, la Pobla del Duc, la Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, 

Polop, Quart de les Valls, Quart de Poblet, Quartell, Quesa, Rafelbunyol, Rafelcofer, 

Relleu, Requena, Riba-roja de Túria, Sant Joan d’Alacant, Santa Pola, Saix (Sax), 

Sedaví, Sogorb (Segorbe), Sallent, Senija, Setaigües (Siete Aguas), Sollana, Sot de 

Xera  (Sot de Chera), Sumacàrcer, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, 

Teulada, Titagües (Titaguas), Torralba (Torralba del Pinar), Utiel, Vall de Gallinera, la 

(Vall de Gallinera), Vallada, Venta del Moro, la Vila Joiosa, la Vilavella, Vinalesa, 

Vinaròs, Xaló, Xàtiva, Xixona i Zarra  
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8. LA INCIDÈNCIA DE L’ENSENYAMENT EN L’ÀMBIT 

MUNICIPAL 

 

8.1 Introducció 

 

Sens dubte, la Llei d’ús i ensenyament del valencià ha tingut un paper 

important i decisiu pel que fa a la incorporació de l’ensenyament de i en català 

al País Valencià, amb la regulació de la incorporació obligatòria del català, la 

creació i l’extensió de les anomenades línies en valencià, la immersió, etc. En 

un primer moment, el sistema educatiu valencià va evolucionar amb una certa 

planificació de les actuacions, amb la col·laboració dels pares i el professorat, 

amb molta voluntat i no pocs esforços. L’ensenyament en català es va 

generalitzar en escoles i instituts. De fet, són molts els valencians que han 

après en català a l’escola. 

 

Tanmateix, els últims anys, malgrat les dades oficials, l’ensenyament en català 

presenta molts desequilibris i entrebancs, fins i tot ja comença a parlar-se d’un 

cert estancament. Hi ha un desequilibri territorial en la seua implantació. Amb 

poques excepcions, en general, els centres privats i concertats fan classes en 

castellà i els centres públics oferten els diferents programes d’ensenyament, 

amb resultats molt desiguals. Tampoc no es garanteix la continuïtat dels 

programes d’ensenyament en català en secundària i cicles superiors. A més, 

després de 25 anys d’escola valenciana, l’augment de l’ensenyament en català 

és poc significatiu (22,5% del total). 

 

L’ensenyament és un dels àmbits més importants i decisius en el procés de 

normalització lingüística. L’escola pot continuar sent un instrument de 

substitució lingüística o, per contra, pot ser una eina de recuperació i 

normalització del català, fins i tot pot esdevenir un factor important d’integració 

lingüística dels immigrants i de reforçament de la identitat dels valencians. 

Tenint en compte la situació sociolingüística actual al País Valencià, 

l’ensenyament en català és l’única garantia del coneixement de les dues 

llengües oficials. 
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8.2 Etapa precedent 

 
És important tenir en compte l’intent de lingüicidi i de substitució lingüística que 

ha patit històricament el País Valencià per poder entendre amb una certa 

perspectiva la situació sociolingüística actual. Ens hi hem referit en aquest 

treball de recerca en l’apartat «Aproximació a la història lingüística la País 

Valencià en l’administració». 

 

A partir del segle XVIII, amb els decrets de Nova Planta, el català ha estat 

prohibit en els àmbits oficials i de l’administració, en l’ensenyament i, 

progressivament, gairebé en tots els àmbits d’ús. Sobretot, durant la Dictadura 

del general Franco, que ha estat l’època més dura per a la llengua i la cultura 

catalanes, en què es va prohibir qualsevol tipus de presència pública. El català 

no s’ensenya a les escoles i el procés de castellanització és molt fort. De fet, 

fins fa uns anys, totes les persones cultes que ocupaven càrrecs dins la classe 

dirigent només coneixien el castellà, i això repercutia en tots els àmbits i 

sectors de la vida social. 

 

Malgrat tot, al començament del segle XX, la llengua catalana encara 

continuava ben viva entre el poble valencià. La principal causa de la resistència 

del català al País Valencià era l’analfabetisme generalitzat. 

 
ANYS 1877 1887 1900 1910 1920 1930 

Saben llegir i escriure 14,8% 19,3% 23,6% 28,6% 40,7% 50,5% 

Saben llegir només  2% 1,9% 2,1% 1,6% 0,7% 1,2% 

No saben llegir 83,2% 78,5% 74,2% 69,7% 58% 46,4% 

No consta 0% 0,2% 0% 0,1% 0,6% 1,9% 

 

Així, l’any 1940 encara quedaven 33,9% d’analfabets, i el 1950, el 27,4%.259 

 

                                                 
259 M. Conca, M. Lacuesta, C. Miquel, V. Moliner i T. Picher, Escola i llengua al País Valencià, 
Tres i Quatre, València, 1976, p. 115. 
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Les classes populars eren monolingües i, per tant, només empraven el català 

com a mitjà d’expressió. Aquest grup, majoritari, és el que roman impermeable 

a l’aclaparadora influència castellana.  

 

Tanmateix, a partir dels anys 60, la situació comença a canviar a causa de la 

gran onada d’immigració procedent de diversos territoris de l’Estat espanyol i 

de la influència dels mitjans de comunicació en castellà (la ràdio, la televisió i el 

cinema). Aquesta situació es va arrossegar fins a l’arribada de la democràcia i 

l’aprovació dels estatuts d’autonomia.  

 

El 1934, l’Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana denuncia, en el 

seu butlletí núm. 1 de maig, aquest analfabetisme:260 

 
El nombre d’alfabets existents al País Valencià és vergonyós, les xifres són 

aterradores. Milers d’infants deixen d’anar a escola i els que ho fan, sols 

consegueixen una cultura tan elemental, que quasi bé podríem dir que és nul·la. A 

què és açò degut? Senzillament a que l’ensenyança és donada en una llengua que 

no és la del poble. 

 

Arran dels anys 60 hi va aparèixer un grup de professors que van introduir 

l’ensenyament del català, de manera extraoficial i en contra dels inspectors, als 

col·legis i als instituts. Una persona de gran transcendència en aquest 

moviment que treballava per aproximar l’ensenyament de la llengua del poble 

entre els infants i joves va ser Carles Salvador.261 

 

Aquest moviment de professors van conduir a l’aprovació, l’any 1978, del 

conegut Pla experimental del conseller J. L. Barceló, en què per primera 

vegada al País Valencià es regulava oficialment l’ensenyament del català en 

EGB, BUP i FP basant-se en els decrets 1433/1975, de 30 de maig, 

d’incorporació de llengües natives en preescolar i EGB i el 2214/1976, de 10 de 

desembre, que regulava la possibilitat d’impartir tres hores setmanals un segon 

idioma modern en els tres cursos de BUP. Malauradament, aquest Pla només 
                                                 
260 M. Conca i altres, op. cit., p. 135. 
 
261 Aquest grup de professors va constituir la Coordinadora d’Ensenyants del País Valencià. 
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va funcionar el curs 1978/1979 a conseqüència de la crispació social que es va 

viure al País Valencià en l’anomenada batalla de València. El conseller Barceló 

va ser titllat de catalanista, fins i tot pel seu propi partit, l’UCD. Barceló només 

va durar un any ja que destacats membres de l’UCD (Abril, Martorell, Attard, 

Pin...) estaven compromesos a fer d’aquest País un camp de batalla contra els 

nacionalistes. Es qüestionava la gramàtica, l’ortografia, la idoneïtat del 

professorat, en definitiva, el model de llengua que calia ensenyar. 

 

L’any 1979 es va aprovar el RD 2003/1979, de 3 d’agost, que regulava la 

incorporació de la llengua valenciana al sistema d’ensenyament del País 

Valencià, també anomenat Decret de bilingüisme. Però a causa de la mateixa 

crispació social, un any més tard, el Ministeri va haver d’aprovar l’Ordre de 7 de 

juliol de 1980, per la qual es desenvolupava el reial decret anterior (annex 46).  

 

Tal com assenyala Josep L. Pitarch (1983): «Una cosa s’havia vist, 

evidentment, clara: que la UCD no volia ni aplicar la seua pròpia legislació, 

concretament en adonar-se que fins i tot per a ensenyar un hipotètic “valencià” 

no català haurien de contractar ensenyants formats als departaments 

universitaris de català, als cursos de l’ICE i als del Centre Carles Salvador. Els 

ensenyants dissidents no hi són sinó una pobra minoria, a fi de comptes». 

 

L’any 1982, el Consell va aprovar el Decret de 19 de juliol, en què establia 

quins professors estaven facultats per a l’ensenyament de l’idioma valencià. 

Les titulacions que admetia eren: Llicenciat en Filologia i Lletres, Secció 

Hispàniques o Secció Romàniques, de la Universitat de Valencià o Alacant i 

altres equivalents d’altres universitats; i els diplomes de l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la Universitat de València, Lo Rat Penat i el Grup d’Acció 

Valencianista. 
 

 

8.3 L’actual model educatiu 

D’acord amb l’article 19.2 de la LUEV (1983), «Al final dels cicles educatius, i 

qualsevol que haja sigut la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes 
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han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat 

amb el castellà». 

Tanmateix, l’Administració autonòmica, ja amb competències en ensenyament i 

amb la reforma actual de l’escola valenciana, ha dissenyat dos tipus 

d’educació, tenint en compte la zona geogràfica, i tres programes, tenint en 

compte la llengua materna dels infants i les preferències lingüístiques dels 

pares en l’ensenyament dels seus fills.262  

Quant als tipus d’educació, tenim: 

 Una educació monolingüe per als territoris del País Valencià 

predominantment castellanoparlants, on el català figura com una 

assignatura optativa. 

 Una educació bilingüe per a la resta de municipis catalanoparlants, 

d’acord amb els articles 34 i 35 de la LUEV. 

 

Quant als tipus de programes bilingües per a educació infantil i primària, tenim: 

 El programa d’ensenyament en valencià (PEV) 

 El programa d’immersió lingüística (PIL) 

 El programa d’incorporació progressiva (PIP) 

 

Quant als tipus de programes per a l’educació secundària obligatòria (ESO), 

tenim: 

 El programa d’ensenyament en valencià (PEV), continuador dels PEV i 

PIL d’infantil i primària. 

 El programa d’incorporació progressiva (PIP), continuador del PIP. 

 
8.3.1 El programa d’ensenyament en valencià (PEV) 
 

El programa d’ensenyament en valencià (PEV) està adreçat per a infants 

majoritàriament catalanoparlants. S’hi utilitza el català com a llengua principal 

en la instrucció, es prestigia la llengua pròpia de l'alumnat, s’augmenta la 

                                                 
262 Tant en els fulls de matriculació que ofereix l’Administració autonòmica com en els diferents 
informes d’uns anys ençà es parla de dos models d’ensenyament: el d’incorporació 
progressiva (PIP) i el d'ensenyament en valencià (PEV i PIL). 
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competència lingüística i, alhora, també s'assoleix un bon domini del castellà. 

Als centres d’educació secundària el programa s’adreça tant a l’alumnat 

catalanoparlant com al castellanoparlant. 

 
8.3.2 El programa d’immersió lingüística 
 

El programa d’immersió lingüística (PIL) està dissenyat per a infants 

majoritàriament castellanoparlants, les famílies dels quals opten voluntàriament 

per una escola en català, perquè així s’integren lingüísticament des de l’inici de 

l’escolaritat. 

 
8.3.3 El programa d’incorporació progressiva 
 

El programa d’incorporació progressiva (PIP) està pensat per als centres 

ubicats en les poblacions de predomini lingüístic català que no apliquen el 

Programa d'ensenyament en valencià o el Programa d'immersió lingüística, en 

el qual la llengua base d'aprenentatge serà el castellà. El disseny particular del 

Programa d'incorporació progressiva hi ha d’incloure, com a mínim, dues àrees 

no lingüístiques. 
 
 

8.4 Avantatges i entrebancs de tenir tres programes 

 

8.4.1 Avantatges 
L’únic avantatge que podem trobar amb el triple model d’ensenyament bilingüe 

és que els pares poden elegir quin programa prefereixen per als seus fills. 

 

Aquest fet, alhora, és un inconvenient, ja que molts pares es mouen per la 

inèrcia i la comoditat: matriculen els fills al col·legi on ells van estudiar de 

menuts o al col·legi més pròxim a casa, com és natural. 

 

En canvi, aquells pares que volen matricular els fills en els programes 

assenyalats com a més òptims, el PEV i el PIL, es troben amb diversos 

entrebancs. 
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8.4.2 Entrebancs 
 

a) La diversitat de programes no pot ser coberta per l’administració 

 

La teoria és perfecta: el PEV adreçat per a infants catalanoparlants i el PIL per 

a infants castellanoparlants. Però la realitat és ben diferent.  

 

D’una banda, en un poble no pot haver-hi tanta diversitat de grups per a cada 

curs (1r, 2n i 3r d’infantil, 1r, 2n, 3r... de primària...). Això suposaria més 

infraestructures i més professorat, amb el consegüent augment de la despesa 

pública.  

 

De l’altra, amb la situació real de les infraestructures educatives, els pares que 

desitgen un ensenyament en català per als seus fills, els matriculen al col·legi 

amb PEV o PIL que tenen més prop de casa, independentment de la llengua 

materna.  

 

Finalment, si tenim en compte les sol·licituds de matriculació que oferta 

l’Administració autonòmica, els pares només tenen dues opcions lingüístiques i 

explicades de manera bastant errònia: 

• ensenyament en valencià (PEV/PIL) o  

• programa d’incorporació del valencià (PIP) 

 

Amb la denominació del PIP com a programa d’incorporació del valencià, els 

pares poden pensar que els seus fills aprendran progressivament el català, ja 

que, tal com s’especifica en la denominació, s’incorpora el valencià. 

 

Tanmateix, d’acord amb diversos estudis i investigacions sobre programes 

bilingües, el PIP no garanteix un coneixement simètric del català i del castellà 

quan els infants finalitzen la seua etapa escolar. 

 

b) Si no hi ha oferta, no pot haver-hi demanda 
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Si el centre d’ensenyament on vol matricular els seus fills no imparteix el 

programa d’ensenyament en valencià (PEV) i ni tan sols el programa 

d’immersió lingüística (PIL), els pares matriculen els fills en el programa 

d’incorporació progressiva (PIP).  

 

Els pares no elegeixen els centres escolars tenint en compte només l’opció 

lingüística. De fet, la majoria d’aquests pares no coneixen realment les 

característiques i els resultats de cada programa. Així doncs, tant els fa 

matricular-los en un programa o en l’altre.  

 

Hi ha munt de variables que influeixen en la decisió dels pares: hi van estudiar 

de menuts; es troba prop de casa; les instal·lacions són noves; hi estudia 

l’amiguet, el cosí o el veí; té bona reputació; té bones instal·lacions, té 

menjador; no hi ha massa immigració; és un col·legi concertat; és un col·legi 

privat...  

 

A tall d’exemple, al municipi de Silla, un poble predominantment 

catalanoparlant, hi ha 8 classes d’infants de tres anys: una és PEV, dues són 

PIL i cinc són PIP, de les quals una pertany a l’únic col·legi concertat. 

 

D’acord amb l’estudi que va realitzar l’any 2004 el Servei de Normalització 

Lingüística de l’Ajuntament de Silla,263 el 45,3% dels pares matriculen els fills 

tenint en compte el col·legi públic que prefereixen i el 26% s’estimen més 

matricular els fills al col·legi concertat. Per tant, un 71,3% prefereixen elegir el 

col·legi abans que el programa lingüístic. 

 

Molts dels pares que manifesten que volen matricular els fills en un determinat 

col·legi és perquè el col·legi té dues unitats, una PIL i l’altra PIP; en primera 

opció en marquen una i en segona opció marquen l’altra. 

 

                                                 
263 Aquest estudi és inèdit i ha estat elaborat per la tècnica del Servei de Normalització 
Lingüística per intentar transformar les línies d’ensenyament de PIP a PIL i avançar en 
l’augment de l’oferta d’ensenyament en català al municipi. 
 



 

 471

És per aquest motiu que l’Administració autonòmica s’hauria de plantejar 

refondre els tres programes en un programa únic, el més òptim per als més 

menuts i per a l’ensenyament de les dues llengües oficials. És a dir, caldria 

implantar en tots els col·legis públics i privats un programa d’ensenyament, en 

què la llengua base fóra el valencià i que, a poc a poc, inclogueren 

assignatures no lingüístiques en castellà, per tal de garantir que els infants 

acabaren l’escolaritat obligatòria coneixent les dues llengües oficials. 

 

c) Hi ha demanda, però no hi ha oferta 

 

Tots els anys, la Conselleria de Cultura i Educació, en col·laboració amb els 

ajuntaments, convoca els pares d’infants en edat d’escolarització i una persona 

assessora de valencià explica els diferents programes d’ensenyament, d’entre 

els quals, tal com assenyalen els tríptics que es reparteixen, els programes 

més òptims són el PEV i el PIL. 

 

Ara bé, es produeix una paradoxa o contradicció evident: l’Administració 

autonòmica i local fan un esforç perquè els pares matriculen els fills en PEV o 

en PIL, però, tanmateix, normalment no hi ha una oferta necessària o suficient. 

 

Què ocorre quan els pares volen matricular els fills en un col·legi i no hi ha prou 

oferta? Què ocorre quan hi ha més demanda en PEV o PIL que oferta? Què 

ocorre quan, finalment, tots els centres escolars d’un poble sol·liciten impartir 

programes PEV o PIL a fi de vetllar perquè tots els infants assolisquen el 

coneixement de les dues llengües oficials en igualtat de condicions?264 

 

En una primera etapa, l’Administració autonòmica tenia una certa cura de fer 

una oferta suficient i en augment gradual per tal de garantir l’ensenyament en 

català, fins i tot desdoblava cursos a fi de potenciar aquest tipus 

d’ensenyament. En canvi, actualment, la política educativa té com a objectiu fer 

tot el contrari. La prova més evident és la desacceleració de l’augment 

                                                 
264 Només cal veure la negativa de l’Administració autonòmica en el cas de Gandia quan tots 
els centres escolars van decidir impartir els programes de PEV o PIL, per tal de beneficiar 
l’ensenyament de les dues llengües oficials a tots els infants de la ciutat. 
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d’aquests programes d’ensenyament en valencià a causa dels entrebancs que 

posa l’Administració o els mateixos col·legis a l’hora de canviar el PIP pel PIL o 

PEV.  

 

d) L’Administració autonòmica envia professorat sense competència lingüística 

en PIL o PEV 

 

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha enviat i continua enviant i 

adscrivint professorat sense competència lingüística per cobrir baixes o vacants 

en programes d’ensenyament en valencià. 

 

Amb aquesta actitud, d’una banda, l’Administració autonòmica actua en contra 

del dret dels pares i les mares que desitgen un ensenyament en català per als 

seus fills, ja que si el professorat no sap català o no té la competència 

lingüística suficient difícilment en podrà ensenyar. I, de l’altra, degrada aquests 

programes, provocant problemes entre pares i professorat, cosa que només pot 

desencoratjar i conduir els pares dubtosos a no matricular els seus fills en 

aquests programes.  
 

 

8.5 Els ajuntaments i l’ensenyament 

 
D’acord amb l’Estatut d’autonomia,265 la competència en matèria d’educació 

recau completament en l’Administració autonòmica i no en l’Administració local. 

Tanmateix, els diversos ajuntaments dels País Valencià participen en la vida 

educativa de moltes maneres diferents: participen en la programació de 

l’ensenyament; cooperen amb l’Administració educativa en la creació, 

construcció i sosteniment dels centres docents públics; intervenen en els seus 

òrgans de govern, participen en la vigilància del compliment de l’escolaritat 

obligatòria.266 

                                                 
265 L’article 35 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, estableix que «és de competència plena de la Generalitat Valenciana la regulació i 
l’administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i 
especialitats, en l’àmbit de les seues competències,...». 
 
266 Vegeu l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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L’Administració local participa en la vida educativa del poble, tant en l’educació 

infantil, de primària o de secundària, com en la formació de les persones 

adultes.  

 
Vegeu els articles 26 i 27 del Reglament d’ús i promoció del valencià de 
l’Ajuntament de Montserrat que regulen la promoció de l’ensenyament en 
valencià al municipi. 
 

Article 26. Promoció de l’ensenyament en valencià 
Des dels organismes en què participe, com ara els consells escolars, 
l’administració municipal promocionarà l’ensenyament en valencià en els centres 
d’ensenyament, públics i privats, que estiguen ubicats al seu terme. 
 
Article 27. 
L’Ajuntament de Monserrat impulsarà l’ús vehicular del valencià en els diferents 
nivells d’ensenyament existents al nostre poble, i podrà incentivar-ne l’ús d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
1. L’Escola Permanent d’Adults comptarà en la seua oferta educativa amb cursos 
de llengua adreçats als veïns i les veïnes de Monserrat que vulguen assolir o 
millorar els seus coneixements de valencià. Aquests cursos hauran de comprendre 
des del nivell oral fins el superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià, sense perjudici que s’impartisquen d’altres nivells. 
 
2. L’Escola Infantil Municipal tindrà com a llengua vehicular i llengua 
d’ensenyament el valencià. 

 

 

8.5.1 L’ensenyament en infantil, primària i secundària 
 

Així, la gran majoria d’ajuntaments col·laboren amb la Conselleria de Cultura i 

Educació en l’organització de la xerrada anual esmentada sobre els diferents 

programes d’ensenyament (PEV, PIL i PIP), adreçada als pares amb fills en 

edat d’escolarització (3 anys), amb l’objectiu que els pares puguen decidir quin 

és el model d’ensenyament bilingüe més adequat per als seus fills. 

 

A més, en molts ajuntaments, és l’Àrea d’Educació la que s’encarrega de la 

matriculació de tots els menuts del poble i, per tant, de la distribució dels infants 

entre els diferents centres escolars d’acord amb les normes establertes: la 

ràtio, el programa d’ensenyament, la zona, el currículum de cada xiquet... 
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A més a més, és l’ajuntament el que convoca els consells escolars 

municipals,267 que és l’òrgan de participació de la comunitat local en la 

programació i el control de l’ensenyament. El president és l’alcalde o el regidor 

en qui delegue i es troba integrat per representants de pares, professorat, 

alumnat, personal administratiu, sindicats i associacions de veïns; per un 

regidor delegat de l’ajuntament, pels directors dels centres públics i pels titulars 

dels centres privats. 

 

Aquests consells escolars municipals són òrgans consultius sobre matèries 

com l’elaboració de propostes i sol·licituds d’ubicació, la construcció i renovació 

de centres docents i unitats escolars dins el terme municipal; les actuacions i 

disposicions municipals relatives a l’ensenyament amb incidència en matèries 

com és ara l’educació especial, l’escolarització de marginats, les activitats 

complementàries i extraescolars i els ensenyaments no reglats; la fixació, 

distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa correspon invertir als 

ajuntaments i aquells fons que discrecionalment s’inclouen en els pressupostos 

municipals per a accions educatives; la constitució de patronats o instituts 

municipals d’educació; i la proposta de convenis i acords per a millorar la 

prestació del servei educatiu. 

 

A més a més, també poden demanar informació de l’administració educativa i 

de les autoritats locals sobre qualsevol matèria que afecte l’educació en l’àmbit 

municipal i, especialment, sobre el rendiment escolar. En aquest sentit, poden 

elevar un informe a l’administració competent sobre les qüestions relacionades 

i, per tant, sobre la conveniència que al municipi en qüestió es duguen a terme 

els programes d’ensenyament en valencià.268 

 

És a dir, en els consells escolars municipals es debaten problemes i es 

proposen solucions pel que fa a temes com la matriculació, la immigració, les 

                                                 
267 Vegeu el Decret legislatiu de 16 de gener de 1989, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
de consells escolars de la Comunitat Valenciana [DOGV núm. 988, de 20 de gener]. 
 
268 En moltes ocasions, la iniciativa de modificar un PIP en PIL o PEV en benefici de 
l’aprenentatge dels infants ha eixit d’aquests consells escolars municipals. 
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instal·lacions, les ajudes municipals als diferents col·legis... A més, s’hi proposa 

qualsevol millora per a l’educació dels més menuts del poble. 

 

Els ajuntaments destinen un percentatge del pressupost per als col·legis i els 

instituts del poble amb la finalitat de conservar les instal·lacions, subvencionar 

algunes activitats escolars o extraescolars..., actuacions que, al cap i a la fi, 

repercuteixen en l’educació de la població en edat escolar. 

 
 
8.5.2 La formació de les persones adultes 
 

D’acord amb el nombre d’habitants d’un poble, s’hi creen els centres de 

formació de persones adultes (FPA) abans anomenats escoles permanents 

d’adults (EPA), que poden ser de titularitat de l’Administració autonòmica o 

local. 

 

Alguns ajuntaments grans, com Sagunt o València, a més, duen a terme els 

projectes anomenats universitats populars (UP), adreçats també a completar la 

formació de les persones adultes. 

 

Aquests centres de FPA són creats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i 

Educació i van adreçats a aquelles persones que han superat l’edat 

d’escolaritat obligatòria. 
 

D’acord amb la Llei de formació de persones adultes,269 hem d’entendre 

aquesta formació com «el conjunt d’actuacions que tenen com a finalitat oferir a 

tots els ciutadans i les ciutadanes del País Valencià, sense cap distinció, 

l’accés als béns culturals formatius i als nivells educatius que els permeta 

millorar les seues condicions d’inserció i promoció laboral i la seua capacitat 

per a jutjar críticament i participar activament en la realitat cultural, social i 

econòmica». 

 

                                                 
269 Vegeu la Llei 1/1995, de 20 de gener, de formació de persones adultes [DOGV núm. 2.439, 
de 31 de gener]. 
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La finalitat és afermar el dret de totes les persones a l’educació, garantir 

l’adquisició i l’actualització de l’educació bàsica, promoure l’accés als diferents 

nivells del sistema educatiu, estimular la participació en el disseny del propi 

procés formatiu i donar una atenció preferent als sectors socials més 

desfavorits. 

 

D’entre els objectius d’aquesta formació per a adults, trobem el de «Promoure 

el coneixement i l’ús del valencià com a vehicle de comunicació, coneixement i 

recreació, i també dels trets històrics i culturals que ens caracteritzen». 

 

En aquest sentit, en pràcticament tots els centres de formació d’adults ubicats 

als diferents municipis, hi ha l’oferta de cursos de català en els diferents nivells 

de la JQCV i, fins i tot, encara que de manera anecdòtica, hi trobem cursos de 

«Valencià per a immigrants». En canvi, els cursos de «Castellà per a 

immigrants» es troben en augment, la qual cosa denota, dissortadament, que 

els nouvinguts ben aviat perceben que la llengua necessària per a treballar és 

el castellà i que l’Administració promou més aviat el castellà que no la llengua 

pròpia, el català. 

 

Aquests cursos de català s’inclouen en el programa formatiu per a promoure el 

coneixement de la realitat valenciana en tots el seus aspectes i, de manera 

específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.  

 

A més a més, les administracions locals poden elaborar plans locals de 

formació de les persones adultes, en els quals s’expressen les necessitats, 

mancances i/o demandes que hi ha, presents i futures, i les iniciatives per tal de 

resoldre-les.  

 

Avui en dia, els centres de FPA dels pobles grans com València, Sagunt o 

Torrent s’organitzen des de la mateixa Conselleria i la contractació del 

professorat en depèn íntegrament. Tanmateix, a la resta de pobles amb menys 

habitants, la gestió d’aquests centres recau en els ajuntaments respectius, ja 

que és l’Administració més pròxima als usuaris. A canvi, els ajuntaments reben 

una subvenció anual de la Conselleria. D’aquesta manera, la decisió de l’oferta 
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de cursos que s’oferten en un determinat poble correspon a l’Àrea d’Educació 

municipal, la qual sempre haurà de tenir en compte les directrius que marque la 

Llei de formació de persones adultes i la Conselleria. En aquests casos, el 

professorat pot ser de la Conselleria, les diputacions, l’ajuntament corresponent 

o personal col·laborador.  

 

Les universitats populars són programes de formació d’adults organitzats i 

gestionats pels municipis. El professorat és contractat exclusivament per 

l’ajuntament i, per tant, la selecció de les matèries i de la temàtica que s’oferten 

a la població són decidides per l’Administració local, d’acord amb la demanda i 

les necessitats de la població. Per exemple, l’Ajuntament de València, tot tenint 

en compte l’oferta dels centres docents de FPA del municipi, organitza cursos 

de català a través de la Universitat Popular al barris que manquen d’aquesta 

oferta. 

 
 

8.6 Dades sobre l’ensenyament en català 

 
Les dades de l’ensenyament en català270 des de l’aprovació de la LUEV fins als 

nostres dies ha anat augmentant progressivament, tot i que, com ja hem 

avançat, els darrers anys s’ha produït una desacceleració en l’augment 

d’aquests programes. 

A l’hora d’analitzar les dades que facilita la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esports, hem de tenir en compte que, tal com apunta l’Informe sobre 

l’ensenyament de l’STEPV, la Conselleria: 

 Comptabilitza per centres en lloc de fer-ho per línies que oferten un programa 

d’ensenyament en valencià, és a dir, un centre públic de dues línies que 

desenvolupa un PEV i un PIP és comptabilitzat com a PEV, però no 

comptabilitza la línia en castellà (PIP).  

                                                 
270 Les dades que emprarem són les que ha facilitat la Conselleria de Cultura i Educació i que 
es troben reflectides en l’article «Una experiència històrica: l’ensenyament català al País 
Valencià» de Vicent Pitarch, recollit en Treballs de sociolingüística catalana, 12, pp. 77-90, i les 
dades que recullen els informes sobre l’ensenyament en valencià del 2002, 2003, 2004 i 2005 
elaborats pel Sindicat de Treballadors per l’Ensenyament del País Valencià (STEPV). Annexos 
35-38. 
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 Pel que fa a l’alumnat, compta tots els alumnes del centre, quan el programa 

d’ensenyament en valencià, PEV i/o PIL, només afecta un nivell, dos, etc., és a 

dir, l’ensenyament en valencià en aqueix centre només abasta els nivells d’Ed. 

Infantil 3 i 4 anys. 

Per tant, les dades per centres no són vàlides per saber quina és la situació de 

l’ensenyament en català actualment. Tanmateix, sí que ens poden servir per 

fer-nos una idea molt generalitzada de l’augment de centres amb PEV o PIL, 

malgrat tots els entrebancs que hem assenyalat (annex 33).  

 

D’acord amb el titular del diari Las Provincias del 4 de gener de 2005, «El 

Consell asegura que ya son 979 los centros educativos que imparten el 

idioma».271 Tanmateix, si en el curs 2000-2001 hi havia un total de 1.950 

centres –d’acord amb les dades que ofereix la Conselleria– i en el curs 2003-

2004 hi havia un total de 2.393 centres –segons l’informe de l’STEPV basat en 

les dades de la Conselleria–, arribem a les conclusions següents: 

 

• L’augment de nous centres és superior a l’augment de centres amb 

ensenyament en català. Proporcionalment, els centres amb un 

ensenyament en català disminueixen i no augmenten tal com 

representen les gràfiques següents. 

• Més de la meitat de centres només imparteixen l’ensenyament en 

castellà; i d’entre els 979 centres que imparteixen l’ensenyament en 

català, aquells que tenen més d’una línia, també imparteixen 

l’ensenyament en castellà. 

 
                                                 
271 Titular del diari Las Provincias del 4 de gener de 2005. 
 



 

 479

 

En aquestes dades s’inclouen tant els centres públics com els centres 

concertats o privats272 amb ensenyament en català. 

 

Les dades més significatives són les del nombre d’alumnes que cursen els 

seus estudis en català.  

 

Tal com va informar el director general d’Ensenyament, Josep Vicent Felip, 

segons el diari Las Provincias, en els últims 10 anys, «se ha duplicado el 

número [d’alumnes] fijándose la cifra actualmente en 155.857»273, és a dir, 

suma l’alumnat d’educació infantil, primària i 1r cicle d’ESO i l’alumnat 

d’educació secundària.  

 

 

                                                 
272 Els centres privats i concertats són anecdòtics, només representen un 6,25% del total de 
centres. 
 
273 Paràgraf extret de la notícia amb el titular «El número de alumnos que estudian en 
valenciano se duplica en la última década», publicada en el diari Las Provincias del 4 de gener 
de 2005. 
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Ara bé, tal com assenyalava posteriorment l’STEPV en nota de premsa, «si 

després de vint-i-cinc anys d'escola en valencià, només ha arribat 

l'ensenyament en valencià a 155.857 alumnes, és a dir, un 22,5% del total, 

caldrà un segle per a poder arribar al 100% de l'alumnat».274 

 

El resultat, després de 20 anys de l’aprovació de la LUEV, és que només dos 

de cada deu alumnes estudien en català. 

 

De les dades del nombre d’alumnes també podem extraure altres conclusions.  

 

Un 30,2% d’alumnes de primària estudien en català; en canvi, només un 11,7% 

d’alumnes de secundària continuen amb aquest ensenyament. Què ocorre amb 

el 18,5% restant? L’Administració no garanteix la continuïtat dels programes 

d’ensenyament en català entre un tram educatiu (primària) i el següent 

(secundària).  

 

A més, l’Informe de l’STEPV assenyala que el problema és molt més greu quan 

es tracta d’ensenyaments postobligatoris: 

 
La diversificació en quatre modalitats de batxillerat i en nombrosos cicles formatius 

en la formació professional és sistemàticament obviada per la Conselleria a l’hora 

de planificar la continuïtat de l’ensenyament en valencià.  

 
Ara bé, si analitzem la distribució territorial dels centres privats amb 

ensenyament en català, trobarem grans descompensacions, ja que la gran 

majoria es troben a València. 

                                                 
274 Vegeu la pàgina web d’aquest sindicat (www.intersindical.org) o el diari Levante-EMV del 5 
de gener de 2005. 
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Els 57 centres representen només un 6,25% del total. 

En total hi ha 912 centres privats o concertats. 

 

Quant a la distribució dels centres públics amb ensenyament en català, podem 

comprovar que la majoria es troben a Castelló. La situació és la següent: 
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Alacant

42%

58%

Centres públics amb PEV o PIL*
Centres públics amb PIP

 

Castelló

82%

18%

Centres públics amb PEV o PIL*
Centres públics amb PIP

València

68%

32%

Centres públics amb PEV o PIL*
Centres públics amb PIP

 
*Cal recordar, d’una banda, que en molts d’aquests centres també s’imparteix el PIP i, de 

l’altra, que en molts centres el PEV o el PIL només s’imparteix en els primers grups d’infantil.  

 

Tanmateix, d’acord amb les dades, d’un total de 1.481 centres públics, 859 

centres imparteixen programes en català (PEV o PIL), els quals representen un 

58% del total de tots els públics d’infantil, primària, secundària i educació 

especial. 
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Com podem comprovar, a grans trets, el poc ensenyament que es fa en català 

es troba als centres públics, mentre que als privats o concertats (amb diners 

públics) l’ensenyament majoritari és en castellà (un 93,75%). 

 

Tal com l’STEPV indica en les conclusions del seu Informe sobre 

l’ensenyament en valencià 2003-04, per tal de garantir aquest ensenyament és 

necessari que: 

 

 a les zones valencianoparlants se substituïsquen els PIP, en un termini 

de tres cursos, per programes d'ensenyament en valencià (PEV/PIL) en 

tots els centres públics, tant de primària com de secundària.  

 a les zones castellanoparlants s’introduïsca, progressivament, en tots els 

centres sostinguts amb fons públics, de primària i secundària, els 

programes d'incorporació progressiva, on a més del valencià, s'estudien 

tres àrees no lingüístiques en valencià al llarg de l'escolaritat obligatòria. 

 

Però aquestes conclusions tan encertades per a garantir un vertader 

ensenyament bilingüe no són fàcils de dur a la pràctica. La prova més evident 

és la polèmica mediàtica que es va produir l’any 1993 a Gandia quan tots els 

consells escolars dels col·legis públics van sol·licitar únicament línies en català. 

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports s’hi va negar rotundament. 

 

Segons la informació que va publicar el diari Levante-EMV, el 20 de febrer de 

2003, el sindicat de STEPV considerava la polèmica sobre l’escolarització en 

català com a «interessada i electoralista», perquè a les localitats en què es fa 

aquest programa «es viu amb absoluta normalitat». La majoria dels col·legis 

públics de les comarques de la Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Marina, els 

Ports oferten únicament l’ensenyament en línia en català des de fa anys.  

 
Sólo en la provincia de Valencia, en un total de 63 localidades los alumnos de 

Primaria reciben las clases en esta modalidad educativa. Estos municipios son: 

Albalat de la Ribera, Almoines, Benifairó de les Valls, Benimodo, Beniparrell, 

Carlet, Casinos, Castelló de Rugat, Catadau, Corbera, Estivella, Faura, Favara, 

Fontanars dels Alforins, Fortaleny, Gavarda, Genovés, Gilet, Guadasséquies, 

Guadassuar, Jarafuel, l’Alcúdia, l’Alqueria de la Comtessa, l’Ènova, la Font d’En 
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Carròs, la Font de la Figuera, la Llosa de Ranes, la Pobla del Duc, la Pobla Llarga, 

Llanera de Ranes, Llaurí, Lloc Nou d’En Fenollet, Llombai, Llutxent, Manuel, 

Massalavés, Massalfassar, Miramar, Montserrat, Montaverner, Montesa, 

Montitxelvo, Novetlè, Olocau, Palmera, Piles, Polinyà del Xúquer, Quartell, 

Quatretonda, Rafelcofer, Rafelguaraf, Real de Gandia, Real de Montroi, Riola, 

Rotglà i Corberà, Senyera, Simat de Valldigna, Sumacàrcer, Tavernes de la 

Valldigna, Villalonga, Castelló de la Ribera i Xeraco. En Oliva, son 7 centros con 

línea en valenciano y sólo uno oferta la incorporación progressiva. 

Levante-EMV, 20 de febrer de 2003 

 

 

8.7 Un exemple: l’ensenyament en català a la ciutat 

de València 

 

D’acord amb l’informe de la Federació d’Ensenyament de CCOO sobre 

l’ensenyament en valencià a la ciutat de València 2003-04,275 hi ha grans 

diferències entre l’ensenyament públic i l’ensenyament concertat. D’entre les 

dades més rellevants, en podem extraure les següents: 

 

L'escolarització a la ciutat de València mostra importants diferències, en 

nombre d'unitats d'infantil o aules en català, entre els centres d'ensenyament 

públics i els privats concertats, malgrat que ambdós es troben sostinguts amb 

fons que provenen dels pressupostos de la Generalitat. 

 

La majoria dels centres concertats de València és de titularitat religiosa, en 

concret catòlics. En l'educació infantil destaca que, de les 399 unitats 

d'ensenyament privat concertat que escolaritzen 8.409 nens, només hi ha 9 

unitats amb programes d'ensenyament en valencià (PEV) o d'immersió 

lingüística (PIL), que arriben a 188 alumnes. 

                                                 
275 Informació extreta del diari electrònic Parlem del 27 de desembre de 2003 
(www.diariparlem.com).  
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Quant a l’ensenyament secundari obligatori (ESO) als col·legis privats 

concertats, només 4 dels 574 grups participa dels programes d'ensenyament 

en català. Un total de 65 alumnes dels 16.835 escolaritzats en els centres 

privats sostinguts amb fons públics estudia en aquesta llengua, és a dir, el 

0,4%. En la xarxa pública s’imparteixen 95 grups, amb un total de 2.145, és a 

dir, el 18,9%.276  
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De les conclusions extretes de l’informe de CCOO-PV, en podem destacar que: 

 No sembla que els esforços per l'aplicació de la llei hagen estat massa 

grans en l'ensenyament privat concertat.  

 El nivell d'exigència per part de la conselleria d'Educació en aquesta 

xarxa és gairebé nul. 
 

 

 

 

                                                 
276 La Federació d’Ensenyament de CCOO ha basat aquest estudi en les dades facilitades pel 
PP en el Consell Escolar Valencià. 
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III. CONCLUSIONS, REFLEXIONS I PROPOSTES 

 

La situació sociolingüística actual al País Valencià –i el procés de normalització 

lingüística– resulta difícil d’interpretar i entendre objectivament sense conèixer 

la història social de la llengua en l’administració, la sociolingüística històrica 

en general, sobretot si tenim en compte el discurs espanyolista, polític i 

intel·lectual que intenta negar o silenciar els intents històrics de substitució 

lingüística i lingüicidi. En aquest sentit, la història externa de la llengua resulta 

essencial per tal d’arribar a comprendre i assimilar les circumstàncies o els 

factors que caracteritzen i determinen, a hores d’ara, la nostra realitat 

lingüística i l’estatus social de la nostra llengua. 

 

Des de la promulgació del Decret de Nova Planta de 1707, l’Estat espanyol va 

iniciar de manera sistemàtica el procés d’introducció de la llengua castellana i 

de substitució implacable del català pel castellà en tots els àmbits, una 

persecució política de la llengua i cultura catalanes, reflectida en multitud de 

lleis, decrets, instruccions oficials i legals que excloïen i anul·laven de facto l’ús 

del català de manera progressiva en l’administració, l’ensenyament, els mitjans 

de comunicació, etc. Aquest procés va passar per diferents etapes de dura 

repressió i subordinació, la més greu durant l’etapa de la dictadura franquista, 

amb alguna excepció en l’època de la Renaixença i en la Segona República, i 

amb alguns moments d’una certa i aparent tolerància i permissivitat en l’àmbit 

literari i familiar. 

 

A partir de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut 

d’autonomia del País Valencià de 1982, amb la democràcia, la recuperació de 

les institucions pròpies i la despenalització de l’ús de la llengua catalana, 

s’inicia una nova etapa esperançadora amb bones expectatives per al canvi 

lingüístic. Així, la llengua passa d’un llarg període històric de prohibició absoluta 

en la vida pública i en l’àmbit municipal a una etapa d’una certa recuperació 

lingüística i cultural, en la qual l’administració ha d’iniciar el procés de 

normalització de la nostra llengua.   

 



 

 488

El català torna a ser llengua oficial al País Valencià amb l’aprovació de l’Estatut 

d’autonomia. A partir d’aquest moment, els diferents governs autonòmics 

valencians han anat aprovant tot un seguit d’objectius i actuacions bàsiques 

presumptament encaminades a potenciar i recuperar l’ús normal de la llengua, 

és a dir, s’ha anat organitzant i determinant la planificació lingüística general 

que s’havia de dur a terme: l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament del 

valencià, la introducció del català com a assignatura i com a llengua vehicular 

en l’ensenyament, l’aprovació d’altres lleis i decrets que regulaven l’ús de la 

llengua en diferents matèries...  

 

Si centrem la nostra atenció en l’època actual i en l’administració, evidentment, 

cal destacar-ne la Llei d’ús i ensenyament del valencià (1983), perquè, malgrat 

les seues limitacions i ambigüitats, ha estat un fet històric important per a l’inici 

del procés de normalització lingüística pertot arreu, perquè regula l’ús oficial del 

català en l’àmbit de l’administració, els drets lingüístics mínims dels ciutadans i 

la incorporació del català en l’ensenyament. Així, dins d’aquest marc legal, 

l’Administració local –els municipis i les mancomunitats de municipis– han 

pogut iniciar una sèrie d’accions de política lingüística, actuacions planificades, 

amb l’objectiu de fer capgirar la situació de subordinació i recuperar la llengua 

en determinats àmbits d’ús. Certament, aquests processos s’han aplicat de 

manera desigual i amb ritmes diferents, des d’ajuntaments amb una escassa o 

nul·la voluntat política fins a ajuntaments amb una clara i decidida voluntat de 

recuperació, encara que amb molts entrebancs i contradiccions evidents.  

 

De fet, moltes administracions locals fins i tot han desplegat en diferents 

aspectes la Llei d’ús i ensenyament del valencià amb resultats ben diversos, 

mitjançant l’aprovació de reglaments d’ús i normalització lingüística. Aquests 

reglaments reflecteixen la política lingüística local de cada ajuntament o 

mancomunitat; són el marc legal que pot emprar l’Administració local per tal de 

regular els usos de les llengües oficials al País Valencià en els seus diferents 

àmbits d’actuació: documentació interna, documentació externa, relació amb 

els administrats, toponímia i mitjans de comunicació. 
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El Govern Valencià –abans amb el Partit Socialista i, actualment, més 

explícitament i contundent amb el Partit Popular– mai no ha tingut com a 

objectiu prioritari aplicar mesures d’intervenció, actuacions estratègiques o 

polítiques destinades al canvi lingüístic que possibilitaren que el procés de 

normalització lingüística poguera avançar i reeixir. En tots aquests anys, no 

s’han aplicat, ni de bon tros, totes les mesures i actuacions que permet el marc 

legal. És evident que mai no hi ha hagut una clara i decidida política lingüística 

a favor de la llengua pròpia, ans al contrari, s’han anat posant nombrosos 

entrebancs a la planificació lingüística amb la intenció d’impedir el 

desplegament de les accions previstes i l’assoliment d’un cert estatus del català 

al País Valencià. És a dir, s’ha aplicat una mena de contraplanificació 

lingüística mitjançant diferents actuacions que han perseguit instrumentalitzar la 

confusió pel que fa a la identitat lingüística i el model de llengua estàndard, i 

s’ha utilitzat aquest conflicte entre els valencians com a tàctica i estratègia.  

 

Aquestes decisions i actuacions, sobretot els darrers anys, s’han centrat en una 

política anticatalanista basada en el fet de no reconèixer la unitat de la llengua 

compartida; en la dialectalització i l’allunyament del model de llengua general; 

en l’impuls vacil·lant i el retrocés en la implantació i la generalització de 

l’ensenyament en català; en la no-exigència del requisit lingüístic en 

l’administració; en la no-recuperació de la toponímia històrica i pròpia; en el 

finançament de les entitats que es dediquen a fer secessionisme lingüístic, i un 

llarg etcètera que, per acció o omissió, han aconseguit fer recular l’ús i 

desprestigiar la llengua i la cultura pròpies, i frenar i dificultar qualsevol intent 

de recuperació lingüística. Lògicament, tots aquests fets negatius per a la 

llengua han tingut també una repercussió directa i negativa en la política 

lingüística municipal. 

 

El Govern Valencià, lluny de promoure l’ús preeminent del català com a llengua 

pròpia i històrica, amb les poques, contradictòries i irregulars accions generals 

de política lingüística a favor de la normalització lingüística realitzades per la 

Generalitat Valenciana, no ha aconseguit frenar el procés de substitució 

lingüística, sinó que s’ha fomentat la institucionalització del bilingüisme, la 

dialectalització, la reactivació periòdica del secessionisme lingüístic i 
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l’ambigüitat que debilita l’ús i desprestigia la llengua, cosa que afavoreix 

clarament la llengua dominant de l’Estat. Constatem, doncs, que l’Administració 

autonòmica no ha estat capaç d’aportar cap projecte seriós de planificació 

lingüística del procés general de normalització de la llengua que permeta 

accedir a totes les funcions socials que ens pertoquen, ocupar tots els àmbits 

d’ús amb normalitat i, en definitiva, que puguem viure en la nostra llengua 

dignament. 

 

 

Pel que fa a les dades sobre la situació sociolingüística actual del País 

Valencià, cal dir que la interpretació dels resultats de les enquestes i dels 

estudis institucionals sobre el coneixement, l’ús de la llengua i les actituds i 

expectatives socials sobre el català al País Valencià que ha realitzat la 

Generalitat Valenciana els darrers anys solen ser excessivament optimistes i 

triomfalistes, ja que valoren favorablement o molt favorablement el procés de 

normalització lingüística a partir de les dades sobre l’augment de la 

competència lectoescriptora. Segons la versió governamental, consideren 

positiva la prospecció de l’evolució futura de la llengua en tots els sectors de 

població consultats. Tanmateix, quan contrastem i analitzem amb tots els 

detalls les dades que ens ofereixen les diferents enquestes sociolingüístiques 

institucionals i, a més, els treballs de recerca no institucionals, veiem que la 

situació real d’ús del català empitjora i recula considerablement. 

 

Constatem i confirmem que els esforços que s’estan duent a terme en 

l’ensenyament no es traslladen a la societat valenciana. El coneixement de la 

llengua, encara que és una dada important i fonamental, no implica 

necessàriament l’ús. Efectivament, el nombre de persones que tenen 

coneixements de català ha augmentat considerablement els darrers anys, és a 

dir, el percentatge de persones que manifesten que saben llegir i escriure és 

major, però el nombre de persones que entenen i parlen català, que l’utilitzen 

de manera efectiva, ha disminuït de manera important, en general, 

especialment a les comarques de la zona d’Alacant. Així, l’any 2004, a la regió 

d’Alacant, només un 41,64% declaraven saber parlar català i a l’Àrea 

Metropolitana de València, un 50,36%. 
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Les dades sobre coneixements lingüístics són positives i importants, però les 

dades sobre l’ús social de la llengua són decebedores i dolentes. A les 

primeries del segle XX, al País Valencià, malgrat la persecució política en tots 

els àmbits i els intents reiterats de substitució lingüística, en general, tothom 

entenia i parlava el català, tot i que no sabien llegir-lo o escriure’l. En canvi, 

paradoxalment, actualment hi ha més gent escolaritzada i alfabetitzada en 

català, però hi ha menys catalanoparlants. 

 

A més, com a complement a aquestes dades, cal tenir en compte els estudis 

sobre la transmissió lingüística intergeneracional, sobre la darrera onada 

d’immigració i sobre les previsions de futur que ens aporten els treballs 

sociolingüístics no governamentals més destacats sobre els processos de 

substitució lingüística per zones. Aquests estudis ens parlen d’un estat terminal 

de la llengua –que podria resultar irreversible– a la ciutat d’Alacant; d’un 

manteniment precari i preocupant per l’onada immigratòria que pateix la 

comarca de la Marina i d’un estat avançat de recessió i situació de precària 

subsistència a la ciutat de València. Per això, si no es produeixen noves 

accions estratègiques de política lingüística per tal d’aturar la substitució 

lingüística i de població, aquests resultats podran extrapolar-se, en uns anys, a 

altres grans àrees urbanes o zones d’immigració elevada: Castelló, Sagunt, 

Elx, Torrent, Alcoi, Gandia... 

 

Per tant, la situació sociolingüística al País Valencià és ben dramàtica i 

preocupant. Només hem de tenir en compte que el nombre de persones que 

declaren saber parlar català –que no vol dir que el parlen– ha descendit els 

darrers anys fins a un 58%. És a dir, en la pràctica, ni la meitat dels valencians 

empren normalment el català en les seues converses habituals. 

 

Si comparem les dades sobre el coneixement del català entre el País Valencià, 

Catalunya i les Illes Balears, comprovarem que, tot i que en cap territori s’ha 

arribat a la situació de normalitat desitjada, el País Valencià és, amb diferència, 

el territori on s’ha dut a terme una menor planificació i política lingüístiques que 

fomenten clarament i globalment l’ús de la llengua en la societat. 
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Al capdavall, si les administracions implicades –sobretot, el Govern Valencià–, 

no prenen les mesures que calguen per a fomentar l’ús i extensió del català i no 

aconsegueixen capgirar aquesta evolució negativa, la lògica ens diu que 

aquesta llengua deixarà d’usar-se, progressivament, fins i tot en els àmbits en 

què encara es manté com a llengua de relació. 

 

 

En aquest context, l’Administració local és l’àmbit en què podem constatar 

diferents graus d’aplicació pel que fa a la política i planificació lingüístiques, 

amb resultats ben diversos i, per tant, amb majors diferències en els processos 

de normalització lingüística implementats. Cada municipi té personalitat jurídica 

i plena capacitat per a l’acompliment de les seues finalitats i objectius. En cada 

ajuntament hi ha una política lingüística diferent que depèn de la voluntat del 

govern municipal i, de vegades, de la voluntat individual dels responsables 

polítics, d’una determinada conjuntura política o de la pressió social o d’entitats 

cíviques i culturals. A més, cada municipi parteix d’una situació sociolingüística 

diferent com a conseqüència de la història social, la ubicació, les relacions 

socioeconòmiques, el nivell d’estudis dels habitants, el nombre de població, el 

nombre d’immigració i el percentatge de persones amb coneixements del 

català. Tots aquests factors influeixen directament en els processos de 

normalització lingüística del municipi i en la política i la planificació lingüístiques 

corresponents. 

 

Així, durant aquests darrers anys, en l’administració municipal i en l’àmbit 

comarcal s’han creat un total de vuitanta places d’assessors lingüístics, 

dinamitzadors lingüístics, tècnics de promoció lingüística, etc., i s’hi han posat 

en marxa setanta serveis lingüístics distribuïts per tot el territori valencià, amb 

noms ben diferents: Servei de Normalització Lingüística, Servei 

d’Assessorament Lingüístic, Gabinet de Normalització Lingüística o Oficina de 

Promoció del Valencià, amb diversitat de tasques, d’estructures i 

d’adscripcions, de recursos econòmics i personals, però amb un objectiu 

general comú: planificar i donar suport tècnic a la normalització de l’ús de la 

llengua. 
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L’ajuntament és un element fonamental per al procés de normalització 

lingüística, ja que és l’administració més pròxima als ciutadans, la que més de 

prop coneix els problemes i les inquietuds del poble. És l’administració pública 

en què hi ha major participació ciutadana, però també és l’administració que té 

més dependència de les altres administracions, l’autonòmica i l’estatal. 

 

La imatge lingüística dels ajuntaments i dels governs municipals és ben 

important, perquè és, al seu torn, la imatge que transmeten del i al poble que 

representen. Per aquest motiu, els ajuntaments –així com qualsevol altra 

administració– han de ser un model lingüístic exemplar per a la societat si volen 

incidir-hi i fer que la normalització lingüística puga reeixir. Sens dubte, 

l’administració d’un poble considerat de predomini lingüístic català ha de 

funcionar prioritàriament en aquesta llengua i ha d’establir mesures planificades 

de discriminació positiva i d’ús preferent del català en tots els seus àmbits 

d’actuació. 

 

No obstant això, l’experiència ens demostra que no és gens fàcil per als 

ajuntaments canviar els usos i les actituds de la societat si no hi ha una política 

lingüística generalitzada i global a tot el País Valencià explícitament favorable 

envers la recuperació de l’ús de la llengua. El català ha de ser necessari i 

estimat, ha de ser una llengua de prestigi per tal de contrarestar la força de la 

llengua dominant. En cas contrari, la substitució lingüística del castellà pel 

català avançarà –com de fet ja està passant– i la normalització lingüística no 

arribarà mai a cap municipi per molts esforços que s’hi dediquen. 

 

Malauradament, en general, podem afirmar que tampoc no existeix ni ha existit 

una política lingüística municipal al País Valencià que tinguera com a objectiu 

principal que la llengua catalana fóra la llengua prioritària i habitual en 

l’administració –tret d’honroses excepcions. En general, doncs, tant la 

Generalitat Valenciana com els ajuntaments valencians tenen el castellà com a 

llengua principal de relació i de treball en l’administració. Per contra, 

afortunadament, hi ha governs municipals que volen avançar en els processos 

de normalització lingüística i transmetre una imatge positiva de la realitat 

lingüística de l’ajuntament a fi de donar un cert valor social al català. En 
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aquests casos, podem comprovar que empren el català en la documentació 

administrativa: els saludes, les invitacions, els díptics informatius... o en altres 

textos com les actes o les convocatòries. En els darrers anys, també trobem en 

els diaris i premsa valenciana de major difusió edictes i notes informatives 

d’ajuntaments publicats en català. 

 

Aquestes actuacions encaminades cap a la normalització de l’ús del català en 

l’administració augmenten considerablement quan els ajuntaments tenen en el 

seu organigrama un servei lingüístic que revisa la qualitat lingüística dels textos 

i influeix positivament tant en el govern municipal com en el funcionariat. Però, 

evidentment, amb aquestes accions de política lingüística esporàdiques, 

aïllades i simbòliques, el català no aconsegueix arribar a ser la llengua de 

l’Administració local. 

 

 

Actualment, hem comptabilitzat setanta serveis lingüístics municipals que 

funcionen arreu del País Valencià, més tres que estan en projecte, però 

cadascun té una situació i unes característiques diferents. Aquestes diferències 

depenen del nombre de persones que formen part del servei, de les qualitats 

personals i professionals dels tècnics, del pressupost assignat, de la ubicació 

física, de la dependència orgànica, però, sobretot, de les directrius polítiques i 

de les funcions que tenen encomanades. En qualsevol cas, constatem que hi 

ha un nombre important –encara que no suficient– de professionals de la 

llengua que treballen, amb més o menys repercussió, al servei de la 

normalització lingüística. 

 

Aquests serveis lingüístics tenen una responsabilitat ben important i una tasca 

complexa: coordinar i gestionar la planificació lingüística de l’organisme; oferir 

l’ajut tècnic al procés de recuperació i normalització de l’ús oficial i social del 

català, en les actuacions públiques i administratives, i potenciar i possibilitar 

l’exercici dels drets lingüístics dels usuaris de la llengua.  

 

Tanmateix, és clar que l’objectiu de fer avançar en l’ús social de la llengua és 

una tasca que no pot recaure únicament sobre aquests professionals. 
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Qualsevol planificació lingüística pressuposa sempre una política lingüística. La 

recuperació social de la llengua en tots els àmbits necessita d’una sèrie 

d’accions proposades i coordinades conjuntament pels tècnics dels serveis 

lingüístics i pels responsables polítics. 

 

En l’actualitat la promoció o l’expansió de l’ús de la llengua està lligada, 

sobretot, a les actuacions polítiques locals i autonòmiques, i a l’esforç de les 

administracions i dels serveis lingüístics, sense deixar de banda la influència 

que tenen les actuacions de dinamització i promoció lingüístiques de les 

entitats cíviques i culturals, les actituds voluntaristes dels individus i la pressió 

ciutadana envers la llengua. 

 

Els serveis lingüístics es creen pels òrgans de govern voluntàriament o per una 

certa demanda de la societat civil. Per tant, el funcionament del servei i la 

recuperació de la llengua depèn, sobretot, de la voluntat política i, ben sovint, 

de la pressió social dels moviments cívics. La normalització lingüística reïx o 

recula tot depenent de la voluntat de l’equip de govern i dels partits polítics que 

hi governen. En aquest sentit, els canvis polítics afecten l’acceleració o 

alentiment del procés de canvi lingüístic. 

 

En els anys 90, al País Valencià, el nombre de serveis lingüístics municipals 

era ben reduït –el 1990 només n’eren 7 i el 1996 n’eren 26–,  i els pocs tècnics 

que hi havia tenien la sensació de trobar-se sols i immersos en una batalla 

contínua amb el món polític i social que els envoltava, majoritàriament contrari 

a la recuperació de l’ús del català. A més, treballaven sense tenir unes 

directrius polítiques clares.  

 

Alguns governs municipals pensaven –i encara pensen– que amb la creació i 

posada en marxa d’un servei lingüístic ja tenen cobert l’apartat de política 

lingüística del seu programa electoral, però la realitat és ben diferent. Això 

només suposa el primer pas. L’augment de l’ús del català a l’ajuntament i al 

municipi està subordinat a les decisions i els acords que s’hi adopten adreçats 

a canviar la situació sociolingüística adversa. 
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A grans trets, cap a les primeries dels anys 90, quan es creava un servei 

lingüístic es tenia com a objectiu fonamental rebre una subvenció de la 

Generalitat Valenciana, impartir cursos de català per als funcionaris i, sobretot, 

traduir documents administratius com les actes i organitzar activitats de 

caràcter cultural. Fins i tot, de vegades es creaven per tranquil·litzar 

consciències o com una simple qüestió d’imatge o inèrcia. Així, actualment, la 

major part dels responsables de la política lingüística valenciana encara no han 

assumit, en la pràctica, que l’objectiu final de la normalització lingüística és que 

la llengua de treball i de relació normal de l’administració ha de ser el català.  

 

Lògicament, quan un servei lingüístic es crea, les primeres actuacions són la 

traducció de la documentació administrativa i, alhora, la formació lingüística del 

personal. Tanmateix, en una gran majoria d’ocasions, la funció de traduir –que 

ha de ser transitòria– esdevé la funció principal i bàsica del tècnic del servei 

lingüístic, el qual en massa ocasions és conegut pels companys com «el 

traductor» o «la traductora» de l’ajuntament, en lloc de «l’assessor lingüístic» o 

«l’assessora lingüística». 

 

Una altra actuació fonamental és la formació lingüística de la població adulta i 

dels treballadors de l’ajuntament, amb la finalitat que hi puguen treballar en 

català amb una certa autonomia. Si el funcionariat no coneix la llengua del 

poble i no té una sensibilització per la recuperació del català en l’àmbit 

administratiu, evidentment, serà una dificultat afegida. 

 

Ara bé, si l’ajuntament no perfila lingüísticament els diversos llocs de treball i 

exigeix el requisit lingüístic adient en totes les places i oposicions, aquesta 

funció de formació es converteix sovint en indefinida, en detriment de l’eficàcia i 

l’economia de l’administració. Per això, un altre dels obstacles més importants 

és l’escassa o la nul·la exigència del català per tal d’accedir a l’Administració 

local valenciana. Aquest requisit és fonamental per a poder garantir els drets 

lingüístics dels ciutadans, per a evitar situacions de discriminació lingüística i 

perquè ningú no puga al·legar-ne ignorància. 
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A més a més, si l’equip de Govern municipal no acorda que el català ha de ser 

la llengua d’ús habitual en l’ajuntament i no exigeix el seu ús als treballadors, el 

procés de normalització lingüística no pot avançar. El coneixement del català 

augmentarà entre els treballadors de l’ajuntament, però no s’hi produirà el canvi 

lingüístic desitjat.  

 

L’any 1999, 7 serveis lingüístics van començar a reunir-se periòdicament com a 

conseqüència d’una manca de coordinació dels serveis lingüístics per part de la 

Generalitat Valenciana. Els objectius bàsics d’aquestes reunions eren 

intercanviar experiències, organitzar actuacions conjuntes, rendibilitzar esforços 

humans i econòmics, i ampliar-ne les actuacions de dinamització i promoció de 

l’ús social en els diversos àmbits municipals: administració, esports, oci, 

comerços, associacions. Actualment, aquestes reunions s’han convertit en una 

gran Xarxa de Serveis Lingüístics integrada per 62 serveis lingüístics 

municipals de tot el País Valencià. 

 

Aquesta coordinació d’actuacions dutes a terme pels serveis lingüístics 

municipals valencians –amb la indiferència de la Generalitat Valenciana– ha 

estat ben positiva per al procés de normalització lingüística als pobles 

participants, no sols per les campanyes de promoció del català dutes a terme, 

sinó per l’intercanvi d’experiències entre els serveis. Les reunions han contribuït 

a intercanviar informació sobre els reglaments de normalització lingüística, la 

legislació, els informes i els entrebancs que té l’Administració local per tal 

d’incloure el requisit lingüístic de manera generalitzada en la relació de llocs de 

treball i, sobretot, com a suport personal dels tècnics davant dels continus atacs 

contra els processos de normalització lingüística (secessionisme lingüístic, 

bilingüisme unilateral, subordinació lingüística). La coordinació i l’impuls dels 

serveis lingüístics és una qüestió indispensable i vital per a garantir la 

necessària unitat i rendibilitat. 

 

Per aquest motiu, en l’àmbit de l’Administració local valenciana cal crear un 

Consorci o Xarxa per a la Normalització Lingüística seguint l’exemple de 

Catalunya. Aquesta institució o organisme, amb personalitat pròpia i 

reconeguda, hauria d’impulsar al màxim l’acció dels serveis lingüístics, crear-ne 
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nous, agrupar-los territorialment, per proximitat, per comarques. D’acord amb 

les necessitats sociolingüístiques, hauria de promoure actuacions conjuntes, 

fins que la normalització lingüística arribe a cada municipi i comarca, a tot el 

territori del País Valencià. Amb una bona coordinació i una adequada dotació 

dels recursos humans i econòmics necessaris, els serveis lingüístics municipals 

incidirien de manera més eficaç i sistemàtica en l’ús oficial i social de la llengua 

i en els comportaments lingüístics de les institucions i les empreses. 

 

Els responsables polítics dels 62 ajuntaments valencians autoritzen que els 

tècnics dels serveis lingüístics es reunisquen periòdicament amb la finalitat de 

poder dur a terme diverses actuacions municipals envers el foment de l’ús del 

català amb el menor cost possible per als pressupostos de l’ajuntament. 

Tanmateix, lamentablement, no activen les accions necessàries ni adopten els 

acords polítics corresponents perquè aquestes reunions tècniques prenguen la 

forma d’una autèntica política lingüística de recuperació i foment de l’ús del 

català. 

 

El Govern Valencià, a través de la Generalitat Valenciana, és la institució que té 

l’obligació legal d’assumir la direcció tècnica i la coordinació del procés d’ús i 

ensenyament del català i també la que ha de prendre les mesures que calguen 

per a fomentar l’ús i l’extensió de la nostra llengua. Per tant, ha d’acomplir una 

important funció d’impuls i seguiment de la normalització lingüística i, en 

conseqüència, ha de potenciar les xarxes de coordinació en tots els àmbits i 

sectors, així com participar i col·laborar activament en el treball i les actuacions 

de tots els serveis lingüístics. En canvi, la política lingüística que porta a terme 

es troba ben lluny de la coordinació i la participació amb qualsevol entitat 

pública o privada que tinga com a objectiu la plena normalització de la llengua 

catalana. El Govern Valencià no sols no fomenta una xarxa de coordinació 

entre administracions per tal de fomentar l’ús del català, sinó que sovint hi posa 

entrebancs, implícits o explícits, a qualsevol iniciativa que n’afavorisca el 

coneixement o l’ús. Va en contra dels ajuntaments i dels centres escolars que 

demanen l’ensenyament exclusiu dels programes d’ensenyament en valencià 

als municipis, dificulta legalment l’exigència generalitzada de l’ús del català en 

l’accés a la funció pública local, no participa en les reunions de coordinació dels 
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serveis lingüístics municipals, no subvenciona determinades associacions que 

organitzen actes per la llengua i per l’escola en català als diversos municipis, 

dedica un pressupost escàs i clarament insuficient en política lingüística i, al 

contrari, els màxims dirigents solen expressar-se en castellà quan s’adrecen 

públicament als valencians, subvencionen associacions que organitzen actes a 

favor del secessionisme lingüístic i del conflicte entre els valencians i van en 

contra de qualsevol actuació que estiga a favor de la unitat de la llengua 

catalana. 

 

Al capdavall, d’acord amb les nostres hipòtesis de treball, els avanços més 

importants en els processos de normalització lingüística que han dut a terme 

els ens locals s’han produït, d’una banda, en aquells ajuntaments o 

mancomunitats de municipis en què hi ha –o hi ha hagut– alcaldes i regidors 

amb una vertadera voluntat política de recuperar el català en l’àmbit propi de 

l’Ajuntament i del poble. I, de l’altra banda, en aquelles administracions en què 

hi ha un servei lingüístic municipal. És a dir, s’han produït repercussions més 

destacades i positives en aquells municipis en què hi ha una clara i decidida 

voluntat d’impulsar-hi el procés de recuperació i normalització lingüística a 

través d’un servei lingüístic municipal o local. 

 

 

L’aprovació dels reglaments de normalització lingüística s’ha d’entendre 

com un avanç més dins del procés global de normalització lingüística.  A hores 

d’ara, 49 ajuntaments i mancomunitats de municipis han aprovat un reglament 

de normalització lingüística. Tenint en compte les mancances i ambigüitats del 

marc legal, aquests reglaments municipals són una eina ben útil i una de les 

actuacions possibles i importants que pot promoure una administració. Aquests 

reglaments recullen i concreten un conjunt d’actuacions sistemàtiques i 

organitzades que despleguen el procés de normalització lingüística en tots els 

àmbits d’actuació d’una administració. 

 

Però, malauradament, aquests reglaments no es compleixen totalment en la 

pràctica. Ara bé, cal tenir present que el fet que un govern municipal aprove un 

reglament de normalització lingüística –norma jurídica– ja és un gran pas 
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endavant, perquè regula l’ús exclusiu o preferent del català en els documents 

administratius, la retolació, la toponímia, els mitjans de comunicació propis; 

estableix la creació o el funcionament d’un servei lingüístic municipal; inclou 

bonificacions o subvencions per a activitats externes a l’administració que 

empren el català com a llengua vehicular; disposa la realització de cursos de 

llengua per al personal de l’administració i per a la població en general... A 

partir d’aquest punt, l’ajuntament ha de prendre les mesures escaients i aprovar 

els acords corresponents perquè el reglament s’hi aplique en la totalitat. 

 

Amb tot, es fa necessari que la resta d’ajuntaments i mancomunitats del País 

Valencià també aproven un reglament de normalització lingüística a fi que la 

llengua aconseguisca l’estatus social que li correspon. Però cal anar amb 

compte a l’hora de redactar i d’aprovar un reglament d’aquest tipus, perquè es 

podria aprovar un reglament que en lloc de regular l’ús del català ho fera del 

bilingüisme innecessari i contraproduent. 

 

 

Demanar un determinat requisit lingüístic per tal d’accedir a la funció pública 

és, a hores d’ara, l’única manera d’aconseguir garantir els drets lingüístics dels 

ciutadans i la normalització lingüística en l’administració. Tanmateix, tota la 

legislació valenciana sobre aquesta matèria regula que només es valorarà el 

nivell de coneixements de català per tal d’accedir a la funció pública. Més 

encara, el Govern Valencià quan va aprovar el Text refós de la llei de la funció 

pública valenciana només hi va establir l’exigència de l’acreditació del 

coneixement de la llengua després d’haver superat el procés selectiu per a 

l’ingrés a la funció pública. Aquesta llei ha provocat més d’un problema judicial 

a quatre ajuntaments valencians que van acordar exigir un determinat requisit 

lingüístic: Vinaròs, Xixona, Ontinyent i Oliva; i reticències en altres que el volien 

incorporar en la relació de llocs de treball: Torrent i l’Alcúdia.  

 

Ara per ara, la legislació valenciana és tan laxa i contradictòria que provoca, 

d’una banda, un rebuig general a l’hora d’aplicar el requisit lingüístic i, de l’altra, 

que aquest requisit es considere un obstacle per a molts ciutadans en el 

moment d’accedir a la funció pública. 
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No obstant això, aquesta llei autonòmica en matèria de funció pública no pot 

contradir una normativa de caràcter estatal, en aquest cas la Llei 30/1994, de 

mesures urgents per a la reforma de la funció pública, que estableix que les 

administracions públiques amb dues llengües oficials han de preveure la 

selecció de funcionaris degudament capacitats lingüísticament per a cobrir els 

llocs de treball. 

 

Més encara, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem també han ratificat 

la possibilitat de l’exigència d’un determinat coneixement lingüístic, sempre que 

aquest siga proporcional al nivell de la plaça que cal cobrir i sempre que se’n 

justifique la necessitat. 

 

Per tant, els ajuntaments valencians poden exigir el requisit lingüístic per a 

accedir a la funció pública. Però, com a conseqüència de la nul·la política 

lingüística reflectida en la legislació valenciana en matèria de funció pública, els 

ajuntaments que decideixen donar un pas endavant més a favor de la 

normalització lingüística en l’àmbit administratiu, exigint el requisit lingüístic en 

les convocatòries, han d’aprovar la relació de llocs de treball corresponent, 

incloent-hi aquest requisit degudament justificat. En cas contrari, el Tribunal 

Superior de Justícia valencià o qualsevol altre organisme judicial podrà resoldre 

en contra de l’exigència obligatòria del català per tal d’accedir a la funció 

pública, tot basant-se en la legislació autonòmica. 

 

 

Pel que fa a la toponímia municipal, cal dir que una vegada més el Govern 

Valencià no ha estat a l’altura del que hauria de ser la seua obligació en política 

lingüística. Mentre que els governs de Catalunya i de les Illes Balears 

aprovaven les normatives necessàries perquè la toponímia dels seus pobles 

recuperaren la denominació històrica i tradicional catalana, el govern del País 

Valencià, contràriament, es decantava per mantenir la toponímia 

castellanitzada i incorrecta, llevat del cas en què els ajuntaments sol·licitaren el 

canvi de denominació corresponent.  
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A conseqüència d’aquesta contrapolítica lingüística, al País Valencià hi ha 171 

municipis catalanoparlants que han hagut d’iniciar tot un tràmit llarg i burocràtic 

per tal de normalitzar el seu topònim principal, d’entre els quals 31 han optat 

per una denominació bilingüe. A més, actualment encara queden 70 municipis 

amb una denominació castellanitzada o amb una denominació que no 

correspon amb la històrica o tradicional. 

 

La competència de la resta de la toponímia municipal, tret del nom dels carrers, 

recau en la Generalitat Valenciana. Tanmateix, aquest òrgan de govern, en un 

quart de segle, encara no ha dedicat el pressupost suficient ni els recursos 

humans necessaris per tal de completar aquests estudis toponímics. 

 

Pel que fa als noms dels carrers, a grans trets, observem que la senyalització 

es troba en català en la majoria de poblacions catalanoparlants valencianes. 

Tanmateix, ben sovint els expedients administratius no es completen per 

deixadesa, manca d’informació o rebuig cap a la normalització lingüística de la 

toponímia. És per això que en les bases de dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística o en Cadastre i, fins i tot, en les mateixes bases de dades dels 

ajuntaments, trobem el nom dels carrers en castellà en contra dels noms 

oficials. Per tant, caldria que un dels objectius dels serveis lingüístics i dels 

ajuntaments en general fóra vigilar que la toponímia del poble figurara en 

català, no sols la que apareix a les plaques dels carrers, sinó també la que hi 

ha en totes les bases de dades de les administracions implicades en la gestió 

municipal. 

 

 

Al País Valencià s’organitzen en l’actualitat 184 premis literaris, d’entre els 

quals 108 es convoquen amb la finalitat essencial de promoure l’ús del català 

escrit. Alguns d’aquests premis contribueixen a augmentar el conreu cultural 

del català amb la posterior edició de l’obra premiada i, alhora, també promouen 

les editorials que publiquen en català. Malgrat tot, només hi ha 39 ajuntaments 

que realment convoquen premis literaris per a obres escrites exclusivament en 

català i 35 ajuntaments que promouen tant l’ús escrit del català com del 

castellà. 
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Si comparem les convocatòries dels premis literaris del País Valencià amb les 

dels altres territoris de llengua catalana, d’acord amb l’estudi sobre premis 

literaris de la Universitat Oberta de Catalunya del 2000-2001, comprovem que 

al País Valencià només es convoquen un 14% de premis del total, mentre que 

a Catalunya el percentatge és del 75%. 

 

Amb aquest resum de dades podem constatar que, tot i que alguns 

ajuntaments del País Valencià inverteixen part del seu pressupost a convocar 

premis literaris, en general no es dediquen prou esforços econòmics ni 

personals per donar suport als escriptors en llengua catalana i, per tant, a la 

promoció i l’estatus social d’aquesta llengua en l’àmbit literari. 

 

Al capdavall, les administracions autonòmica i local haurien de dedicar més 

esforços a la convocatòria d’aquests premis i aportar-hi major dotacions 

econòmiques per prestigiar-los, ja que promouen l’ús de la llengua, la 

creativitat, els escriptors i les editorials que publiquen en català. 

 

 

D’altra banda, no és sobrer recordar que al País Valencià hi ha un important i 

nombrós moviment cívic a favor de l’ús oficial i social del català que fa de 

barrera al procés de substitució lingüística i que, de fet, a llarg termini, podria 

contribuir a fer capgirar aquesta situació cap a la normalització. Hi ha diverses 

entitats de base comarcal unides per la defensa de la normalització lingüística, 

especialment en el món de l’ensenyament i de la cultura que, per coherència i 

principis, també incideixen en la resta d’àmbits d’ús municipals. 

 

Aquestes associacions per la llengua solen posar-se en contacte a fi de 

coordinar-se i planificar accions conjuntes. Així, cal destacar-ne sobretot la 

Federació d’Escola Valenciana, la Mesa per l’Ensenyament en Valencià i Acció 

Cultural en l’àmbit del País Valencià, o la Federació d’Organitzacions per la 

Llengua Catalana en tot l’àmbit lingüístic. 

 

Així mateix, trobem associacions de l’àmbit de la cultura que, en general, 

consideren la qüestió de la llengua com un tema principal entre els seus 
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objectius i les seues activitats, com ara la Federació d’Instituts d’Estudis 

Comarcals o l’Associació de Cronistes del Regne de València. 

 

Totes aquestes associacions juguen un paper ben important en la dinamització 

i en el foment d’actituds favorables a l’ús del català en absència d’una política 

lingüística adequada per part de les administracions. Aquesta mancança és la 

base fonamental per la qual al País Valencià hi ha més associacions favorables 

a la normalització lingüística que a la resta de territoris de parla catalana. Quan 

una associació d’aquest tipus es crea és per tal de fer front a una escassa o 

nul·la política o a una política que va en detriment de la promoció de l’ús del 

català i que, per tant, afavoreix la llengua dominant. En aquest sentit, al País 

Valencià, les associacions per la normalització lingüística tenen un objectiu 

afegit: contrarestar la política del secessionisme lingüístic tant de 

l’Administració autonòmica i provincial com la d’altres associacions que 

destaquen per qüestionar el model de normativa unitària i per activar 

constantment l’enfrontament entre els valencians (Lo Rat Penat, l’Acadèmia de 

Cultura Valenciana...). 

 

Més de la meitat d’aquestes associacions per la llengua tenen com a finalitat 

afavorir l’ensenyament en català, perquè l’Administració autonòmica no 

fomenta clarament aquest ensenyament o ho fa d’una manera molt lenta i 

contradictòria. D’acord amb l’objectiu de la legislació en matèria 

d’ensenyament, tots aquells estudiants que acaben l’ensenyament obligatori 

han de saber català i castellà de la mateixa manera. En general, aquest 

precepte en la pràctica no es compleix en absolut. 

 

D’altra banda, tenim les associacions cíviques de tipus cultural que tenen entre 

els seus objectius recuperar el patrimoni lingüístic. Moltes d’aquestes 

associacions també cobreixen l’espai cultural i lingüístic que no abasta 

l’administració, com ara la toponímia, la dialectologia, la literatura, els 

homenatges als nostres escriptors o avantpassats més rellevants, la història, el 

territori, les tradicions, el folklore, les cançons populars i la paremiologia. 
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Pel que fa a l’ensenyament, cal dir que, sens dubte, podria ser un element 

clau per a la recuperació i transmissió lingüística intergeneracional, una eina 

important d’integració o acolliment lingüístic. Tanmateix, al País Valencià, tenint 

en compte la política lingüística i el sistema educatiu actual, el lent creixement 

de l’ensenyament en català i el deteriorament de l’escola pública, difícilment es 

podrà arribar a un moment del procés en què l’escola esdevinga un vertader 

instrument de recuperació i normalització del català. A hores d’ara, el 80% de 

l’alumnat encara rep l’ensenyament amb un programa d’incorporació 

progressiva –majoritàriament en castellà–, el programa bilingüe menys òptim 

per tal d’aconseguir aprendre les dues llengües oficials de la mateixa manera 

quan finalitzen els estudis obligatoris. 

 

La prova més evident la trobem en les dades que ens aporta el cens del 2001. 

Només saben parlar català un 42,32% d’alumnes entre 5 a 9 anys; un 62,84% 

d’alumnes entre 10 a 14 anys; un 66,24% de joves entre 15 a 19 anys, i un 

61,60% de joves entre 20 a 24 anys. És a dir, les dades més positives del 

coneixement oral del català –gràcies a l’ensenyament– ens indiquen que més 

d’un 30% de l’alumnat finalitza els seus estudis sense saber parlar català. 

 

La Generalitat Valenciana quan ofereix dades sobre l’ensenyament en català 

ho fa sempre atenent al nombre de centres que imparteixen els programes 

d’ensenyament en valencià o immersió lingüística, però aquestes dades oculten 

la realitat de l’ensenyament en català. És a dir, quan un centre públic imparteix 

dos programes d’ensenyament, un en català i l’altre en castellà, l’administració 

el comptabilitza com a centre d’ensenyament en català i no com a centre 

d’ensenyament en castellà. Les dades reals per programes no són facilitades 

per l’Administració autonòmica. 

 

Després d’analitzar i estudiar tota la casuística de programes d’ensenyament i 

els avantatges i problemes que això suposa, arribem a una conclusió evident: 

cal modificar, sense més dilacions, la normativa sobre els diferents programes 

d’ensenyament en el sentit d’eliminar el programa d’incorporació progressiva, ja 

que no és el programa més adequat per a un ensenyament «bilingüe». 
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És necessari i vital que només hi haja un programa bilingüe (PEV/PIL) amb una 

certa flexibilitat quant a la introducció lingüística, tot depenent de la llengua 

d’arribada de la majoria de l’alumnat de tres anys al centre, qüestió que els 

inspectors d’educació haurien de controlar de prop. Així mateix, caldria introduir 

en aquest programa els avantatges del nou programa d’educació bilingüe 

enriquit (PEBE) que s’està duent a terme en alguns centres escolars. 

 

En la pràctica, hem comprovat que aquesta diversitat de programes dificulta la 

igualtat de l’ensenyament entre l’alumnat d’un poble; entrebanca la llibertat de 

matriculació, ja que molts pares que prefereixen un ensenyament en català per 

als seus fills no tenen aquesta possibilitat per manca d’oferta del centre o de 

places, i impedeix la millor distribució de la immigració per centres. Amb un sol 

programa d’ensenyament en català, també s’evitaria la doble xarxa educativa 

que s’està duent en la pràctica entre l’ensenyament públic en català i 

l’ensenyament privat i concertat en castellà. 

 

A hores d’ara, només un 20% de l’alumnat estudia en els programes més 

òptims des del punt de vista d’una educació bilingüe (PEV/PIL). Però el que 

resulta encara més greu és que una part important d’aquest alumnat no té 

garantida la continuïtat de l’ensenyament en català en l’educació secundària i 

en els estudis universitaris. En aquests àmbits els percentatges que reben 

l’ensenyament en català disminueixen considerablement de manera alarmant. 

Tenint en compte l’estatus social actual de la llengua al País Valencià, 

l’ensenyament en català és l’únic que garanteix que l’alumnat quan acabe els 

seus estudis obligatoris tinga la mateixa competència oral i escrita en català i 

castellà. 

 

 

Finalment, d’acord amb la conjuntura política actual, el marc legal vigent i la 

situació del procés de substitució lingüística, cal dir que les possibles solucions 

no semblen senzilles ni fàcil d’aplicar. Si en realitat es pretén assolir la plena 

normalització lingüística en l’àmbit municipal valencià, sense més ajornaments 

ni excuses, caldrà dissenyar i aplicar polítiques lingüístiques específiques, 

innovadores i ben planificades segons la situació sociolingüística concreta de 
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cada poble, comarca o àmbit d’actuació. S’haurà de reforçar el paper 

catalanitzador de les àrees urbanes i rurals, on el manteniment de la llengua és 

elevat, i incidir especialment i prioritàriament a les grans àrees urbanes, on la 

interrupció de la transmissió del català de pares a fills comença a ser 

preocupant o desencoratjadora.  

 

En conseqüència, s’han aplicar noves mesures i actuacions, convenientment 

planificades segons els casos, amb responsabilitats i terminis, tendents a 

capgirar els processos de substitució lingüística i augmentar l’ús social en cada 

municipi o ciutat. Aquestes intervencions sociolingüístiques han d’incloure, com 

a mínim, determinades accions generals de política lingüística fins que el català 

recupere un cert estatus: a) un nou marc legal general que corregisca les 

desigualtats lingüístiques i la subordinació de la nostra llengua al País Valencià; 

b) la coordinació de les polítiques lingüístiques en l’àmbit de l’Administració 

local; c) la generalització exclusiva de l’ensenyament en català a les escoles 

públiques i privades; d) uns mitjans de comunicació –i unes noves tecnologies– 

locals, comarcals i autonòmics en llengua catalana i de qualitat que estiguen 

realment al servei del canvi i la recuperació lingüística; e) l’ús prioritari del 

català en l’Administració local com a llengua de treball i de relació; f) la 

concessió d’un major protagonisme i d’una major implicació de la societat civil 

mitjançant les associacions per la llengua –i les de tipus cultural, esportives, 

etc.; g) la regulació de l’ús del català en empreses i comerços; h) la integració 

lingüística dels immigrants; i) el foment d’actituds lingüístiques positives envers 

la normalització lingüística; j) unes mesures progressives de discriminació 

positiva del català en tots els àmbits d’ús; k) la revalorització de la nostra 

llengua i de la seua representació social per tal que esdevinga útil, necessària i 

estimada, i, sobretot l) deixar de banda els conflictes innecessaris i artificials, i 

els prejudicis estèrils pel que fa a la identitat i al nom de la llengua. 

 

En aquest context, és de vital importància l’activisme del moviment cívic i 

reforçar i consolidar el paper clau i de referència dels municipis i de 

l’Administració local valenciana en el procés de normalització lingüística a 

través de l’impuls de les actuacions i dels projectes dels seus serveis lingüístics 

en els àmbits corresponents. Amb tot, cal dur a terme una planificació 
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lingüística institucional i cívica, una política lingüística general i coordinada, 

continuada, ferma i decidida, amb els recursos humans i econòmics suficients i 

necessaris per tal de fer possible el canvi lingüístic i la necessària recuperació 

del català en tots els àmbits d’ús.  
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http://just.gva.es/civis/es/index_menu.htm  
 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport 
Àrea de Política Lingüística 
http://www.cult.gva.es/polin  
 
Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics. SIES 
http://www.cult.gva.es/sies/siesdata02.htm  
 
Servici d’Assessorament Lingüístic i Traducció 
http://www.cult.gva.es/salt  
 
Servici de Promoció Social del Valencià 
http://www.cult.gva.es/spsv  
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Servici d’Ús Oficial i d’Acreditació de Coneixements de Valencià 
http://www.cult.gva.es/polin/apl/0104org0400.htm 
 
La situació actual de l’ensenyament en valencià en la Comunitat Valenciana. Curs 
2004/2005 
http://www.cult.gva.es/sedev/situacio_actual/situacio_actual.htm  
 
 GOVERN DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística 
http://dgpoling.caib.es  
 
GOOGLE 
http://www.google.com  
 
GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA 
http://www.grec.net  
 
GRUP CATALÀ DE SOCIOLINGÜÍSTICA 
http://www.sociolinguistica.org  
 
INFOZÈFIR. Llista de distribució  
http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html 
 
INSTITUT BALEAR D’ESTADÍSTICA (IBAE) 
http://www.idescat.es 
 
INSTITUCIÓ CULTURAL DE LA FRANJA DE PONENT (MEQUINENSA) 
www.franjadeponent.net  
 
INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) 
http://www.idescat.es 
 
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 
http://www.iecat.net  
 
INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DE LA MARINA ALTA (IECMA) 
http://www.iecma.net 
 
INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DEL CAMP DE TÚRIA (IECCT) 
http://vilaweb.com/betera/serveis/textos/inst.html  
 
INSTITUT D’ESTUDIS DE LA VALL D’ALBAIDA (IEVA) 
http://www.ieva.info/index.php 
http://albinyana.com/olla/ieva 
 
INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX VINALOPÓ (IECBV) 
http://www.ticat.ua.es/iecbv/catala/index_cat.htm 
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INSTITUT D’ESTUDIS DEL CAMP DE TÚRIA 
http://www.vilaweb.com/media/imatges/locals/betera/serveis/textos/inst.htm 
 
INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA - IEA (FRAGA) 
www.encomix.es/iebcinca  
 
INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA (INE) 
http://www.ine.es 
 
INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA (IVE) 
http://www.ive.es 
 
L’ASSOCIACIÓ CÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ D’ALACANT (ACNV) 
http://www.fev.org/lacivica  
 
LAS PROVINCIAS  
http://www.lasprovincias.es 
 
LINCAWEB 
http://www.cercat.com/lincaweb 
 
LEVANTE-EMV. Digital 
http://www.levante-emv.com 
 
MERCATOR. DRET I LEGISLACIÓ LINGÜÍSTICS 
http://www.ciemen.org/mercator 
 
MESA PER L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ 
http://www.intersindical.org/ stepv/ensenya/poliedu/mesaenval.htm 
 
MIGJORN. Llista de distribució  
uji00824@uji.infomail.es (alta) 
 
Noves SL. Revista de Sociolingüística 
http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/index.htm [a partir de l’any 2000] 
 
OBSERVATORI DE LA LLENGUA. SEU CIUTAT D’ALACANT 
http://www.ua.es/spv/observatori 
 
Estudi del CIDES. Estudios del Mercado, SL 
http://www.ua.es/spv/observatori/11_preferencies.doc 
 
ORGANITZACIÓ PEL MULTILINGÜISME (OM) 
http://www.om-plural.org  
 
PLATAFORMA PER LA LLENGUA (BARCELONA) 
http://www.plataforma-llengua.org  
 
RACÓ CATALÀ 
http://racocatala.com 
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REVISTA DE LLENGUA I DRET (sumaris) 
http://www.eapc.es/rld.html 
 
SINDICAT DE TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT. Informes anuals de la Mesa per 
l’Ensenyament en Valencià 
http://www.intersindical.org/stepv/polival 
 
SOFTCATALÀ (BARCELONA) 
www.softcatala.org  
 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Documents administratius. Municipis per comarques. 
http://www.upf.es/grec/gl/docadm/6ap2/6121_c5.htm#1 
 
VILAWEB. DIARI ELECTRÒNIC INDEPENDENT  
http://www.vilaweb.com 
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què es refon i es complementa l’acord de 25 de març del 2002 

pel qual s’aprova el referent normatiu del valencià, i s’emet 



 

 569

dictamen sobre la consulta formulada pel conseller de Cultura i 

Educació per a l’aplicació de la Resolució 10/2002, de 4 d’abril, 

de la Presidència de la AVL. 1193 

 

 



 

 570



 

 571

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1 
 

Relació de serveis de normalització 
 lingüística municipals i comarcals 

Any 2005 



 

 572

 
 



 

 573 

ANNEX 1 
 

SERVEIS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MUNICIPALS I COMARCALS 
 

INSTITUCIÓ SERVEI RESPONSABLES ADREÇA CP TELÈFON ADREÇA ELECTRÒNICA 

Aj. d'Alacant 

Oficina Municipal de 
Promoció del 
Valencià Maria Josep Mira Roig 

Pl. de l'Ajuntament, 
1 03002 96 514 91 34 mariajosep@alicante-ayto.es 

Aj. d'Alaquàs 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià 

Benet Burriel i Martínez; 
Maria Guasp C. Major, 88 46970 96 151 94 01 snl@alaquas.org 

Aj. d'Albal 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Pepa Vila Muñoz 

C. de la Senyera, 4 
(EPA) 46470 96 127 22 89 epalbal@hotmail.com 

Aj. d'Alboraia 

Oficina per a la 
Promoció de l'Ús del 
Valencià Laura Rubio Heras 

C. de la Miraculosa, 
17 46120 96 317 17 00 l.rubio@alboraya.com 

Aj. d'Alcoi 

Gabinet Municipal de 
Normalització 
Lingüística 

Joaquim Victoriano; 
Anna Raquel Serrano 

Av. País Valencià, 1 
(Edif. Centre 
Cultural) 03801 96 553 71 21 ximo@alcoi.org 

Aj. de l'Alcúdia 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Joaquim Martínez i Ortiz 

C. del Pintor 
Vergara, 28 46250

96 299 61 93 
96 254 16 74 cev_ximo@terra.es 

Aj. d'Aldaia 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Rafa Roca i Ricart     

Pl. de la Constitució, 
10 46960

96 150 15 00 
ext. 211 opv@ajuntamentaldaia.org 

Aj. d'Algemesí 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Enric Estrela 

C. de la Muntanya, 
24 46680 96 201 43 70 cultura@algemesi.net 

Aj. d'Alginet 

 
 
Oficina de Valencià Eva M. Vázquez i Mora 

Plaça del País 
Valencià, 1 46230 96 175 10 00 evazmo@alumni.uv.es 

Aj. d'Almassora 

Servei de 
Dinamització 
Lingüística Cèsar Mateu i Beltran 

Pl. de Pere Cornell, 
1 12550

964 56 00 01 
ext. 215 cesar@llengcat.com 
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INSTITUCIÓ SERVEI RESPONSABLES ADREÇA CP TELÈFON ADREÇA ELECTRÒNICA 

Aj. d'Alzira 

Servei Alzirenc de 
Promoció i Ús del 
Valencià Leo Giménez i Giménez  C. de Tavernes, 1 46600

96 240 04 50 
ext. 257  
96 245 92 50 alzira.serval@cv.gva.es 

Aj. de Benetússer 
Oficina de Promoció 
de l'Ús del Valencià Lluís Tàrraga i Botella 

C. de Miguel 
Hernández, 30 46910

96 375 29 50 
ext. 215       
96 376 00 31 promociodelvalencia@benetusser.net 

Aj. de Benicarló 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Anna Calvo i Bermejo 

Passeig de Ferreres 
Bretó, 10 12580 964 47 00 50 bncanna@cv.gva.es 

Aj. de Benicàssim 

Servei de 
Normalització 
Lingüística Antoni Vizcarro i Boix 

C. de Sant Tomàs, 
74 12560 96 430 01 02 normalitzacio@benicassim.org 

Aj. de Benidorm 

Servei de 
Normalització 
Lingüística Jacint Llorca Lloret 

C. de la Biga, 3  
(Casa del Fester) 03500 96 680 16 01   

Aj. de Betxí 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Isabel Máñez i Ariño Pl. Major, 1 12549 964 62 00 02 nlinguistica@ajuntamentdebetxi.com 

Aj. de Bonrepòs i 
Mirambell 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Fabiola Rodríguez Cobo Pl. del Poble, 1 46131 96 185 25 00  fabiola@bonimir.com  

Aj. de Borriana 

Servei de 
Normalització 
Lingüística Josep Molés i Abad Pl. Major, 1 12530 96 451 00 62 josep.ayto@cv.gva.es 

Aj. de Burjassot 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Eva Miralles Barat 

Pl. Emilio Castelar, 
1 46100  Seval01@imcjb.net 

Aj. de Carcaixent 

Oficina d'Ús i 
Promoció del 
Valencià Rubén Cervera i Barberà Pl. Major, 1 46740 96 245 76 46 promociovalencia@ayto-carcaixent.es 

Aj. de Carlet 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Ricard Espí i Lacal 

C. de la Nostra Sra. 
de l'Assumpció 46240

96 253 02 00 
96 253 02 02 ricard.espi@terra.es 

Aj. de Castelló de la 
Plana 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Jaume Garcia i Llorenç C. de Gaibiel, 4 12003 964 22 75 56 cultura@ayuncas.es 
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Aj. de Catarroja 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Nathalie Torres i Garcia C. Camí Reial, 22 46470

96 126 13 01 
ext. 208 ntorres004a@cv.gva.es 

Aj. de Cocentaina 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística Vicent Santamaria i Picó Pl. de la Vila, 1 03820 96 559 00 51 ompli@cocentaina.org 

Ajuntement de 
Cullera 

 
Gabinet de Promoció 
i Ús del Valencià Josep L. Aparici Gayón 

C. dels Pescadors, 
79 (Casa de 
Cultura) 46400 96 172 46 16 cultura@ecullera.org 

Aj. de Dénia 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística Josep Andrés 

Pl. de la Constitució, 
10 03700

96 642 41 40 
ext. 126 envalencia@ayto-denia.es 

Aj. d'Elx 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià 

Enric Daniel Pastor; 
Assutzena Sangüesa  

Replaceta de 
l'Espart, 5 03203 96 663 50 42 promociovalencia@ayto-elche.es 

Aj. de Finestrat 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Àngels Llorent Pl. de la Torreta, 9 03509 96 587 81 00  

Aj. de Gandia 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià 

Immaculada Canet i 
Burguera 

Pl. de la Constitució, 
1 46700

96 295 94 41 
96 295 94 00 icanet@gandia.org 

Aj. de Godella 
Oficina de Promoció 
Lingüística Adolf Gisbert i Oltra C. Major, 45 46110

96 363 80 56 
ext. 20 
96 363 87 08 secregodella@telefonica.net 

Aj. de Guardamar del 
Segura 

Departament de 
Promoció del 
Valencià Lluís-Xavier Flores Abat 

Pl. de la Constitució, 
5 03140

96 572 90 14 
ext. 114 promociovalencia@guardamar.net 

Aj. de Llíria 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística Miquel Martínez i Arastey Pl. Major, 1 46160 96 278 01 66 lliquelmart@infoville.net 

Aj. de Manises 

 
Oficina de Promoció 
de l'Ús del Valencià Conxa Botet Escribà Pl. del Castell, 1 46940 96 154 51 16 manises_cbotet@cv.gva.es 

Aj. de Massamagrell 

Gabinet de 
Normalització 
Lingüística Maria Izquierdo i Garcia 

Pl. de la Constitució, 
12 46130 96 144 00 51 massamagrell_nor@gva.es 
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Aj. de Meliana 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Dolors Munar i Ara Pl. Major, 1 46133

96 149 01 34 
96 149 60 70 meliana_opuv@cv.gva.es 

Aj. de Mislata 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística Agnés Talaya i Sánchez 

Pl. de la Constitució, 
8 46920 96 399 11 25 atalaya@mislata.es 

Aj. de Moncofa 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Dolors Albero 

Pl. de la Constitució, 
1 12593 96 458 04 21 valencia@ajuntamentdemoncofa.com 

Aj. de Monòver 

Gabinet Municipal de 
Normalització 
Lingüística Emília Martínez Alfonso 

C. del Mestre en 
Joaquim, 8 03640 96 547 30 11 monovval@dip-alicante.es 

Aj. de Montcada 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Bàrbara Sales i Alòs C. Major, 63 46113 96 139 07 16 monbsales@cv.gva.es 

Aj. de Montserrat 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Carme Navarro i Campos 

Plaça de l'Església, 
1 46192 96 299 91 36 monserrat_bim@gva.es 

Aj. de Muro d'Alcoi 

Oficina Municipal de 
Promoció i Ús del 
Valencià 

Rosa M. Corchado i 
Colomina Placeta Molina, 4 03830 96 553 05 57 promociovalencia@vilademuro.net 

Aj. de Museros 

 
Oficina d'Ús i 
Promoció Empar Jiménez i Reig Plaça del Castell, 1 46136 96 144 16 80 museros.omupv@cv.gva.es 

Aj. de Mutxamel 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Francesc Sala i Ivorra 

Av. de Carlos Soler, 
46 03110 96 595 69 60 normalitzacio@mutxamel.org 

Aj. de Novelda 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística Carles Juan i Abad C. Major, 6 03660 96 560 90 53 ompli@mixmail.com 

Aj. de Nules En projecte      

Aj. d'Oliva 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística Miquel Lleches i Colomar 

Pl. de l'Ajuntament, 
1 46780

96 285 02 50 
ext. 121 usvalencia.oliva@cv.gva.es 
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Aj. d'Onda 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Remei Santos i Artero C. Balmes, 2 12200 96 477 61 02 r.santos@ajuntament.onda-org 

Aj. d'Ontinyent 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística Josep Sanchis i Carbonell Pl. Major, 1 46870 96 291 61 28 ontilin@cv.gva.es 

Aj. de Paiporta 

 
 
En projecte      

Aj. de Paterna 

 
Oficina Municipal de 
l'Ús del Valencià Albert Pérez i Marco 

Pl. de l'Enginyer 
Castells, 1 46980 96 137 96 36 omuv@ayto-paterna.es 

Aj. de Petrer 

Servei de 
Normalització 
Lingüística Assumpta Luna Valdés C. Gabriel Payà, 18 03610 96 698 94 09 envalencia@petrer.es 

Aj. de Picanya 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Empar Martínez i Ricós Pl. d'Espanya, 1 46210 96 159 13 82 fpa@picanya.org 

Aj. de Picassent 

Oficina Municipal 
d'Ús i Promoció del 
Valencià Coloma Gradolí i Martínez C. Jaume I, 13, 2n 46220

96 123 58 59 
96 123 01 00 picassent_prl@gva.es 

Aj. de la Pobla de 
Vallbona En projecte      

Aj. de Puçol 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Maria Carabal Sobrino 

Pl. de Joan de 
Ribera, 14 46530 96 142 13 03 pucol_opv@gva.es 

Aj. de Quart de 
Poblet 

 
 
Oficina de Traducció Marina Mateu i Doménech

Pl. del País 
Valencià, 1 46930 96 153 62 10 traduccio@quartdepoblet.org 

Aj. de Sagunt 

 
Gabinet de Promoció 
del Valencià 

Òscar Pérez Silvestre; 
Vicent Penya C. de l'Autonomia 46500 96 265 57 29 gpv@aytosagunto.es 

Aj. de Santa Pola 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Àngels Sempere 

 Pl. de la 
Constitució, 1 03130 96 541 11 00 ofival.santapola@cv.gva.es 



 

 578 

INSTITUCIÓ SERVEI RESPONSABLES ADREÇA CP TELÈFON ADREÇA ELECTRÒNICA 

Aj. de Silla 

Servei de 
Normalització 
Lingüística Empar Minguet i Tomàs Pl. del Poble, 1 46460

96 120 01 16 
ext. 231 snl@ajuntament-silla.es 

Aj. de Sueca 

 
Oficina de Promoció 
Lingüística M. Elena Pedralva i Pérez Pl. de l'Aj., 17 46410

96 170 00 50 
ext. 251 sueca_opl@gva.es 

Aj. de Tavernes de la 
Valldigna 

Gabinet Municipal de 
Normalització 
Lingüística 

Àngel Aleixandre i 
Plancha Pl. Major, 1 46760 96 282 42 24 plinguistica@tavernes.org 

Aj. de Teulada 

Gabinet d'Ús i 
Promoció del 
Valencià Jaume Buigues i Vila 

Av. de Santa 
Caterina, 2 03725

96 574 01 58 
ext. 180 jabuigues@aytoteulada.com  

Aj. de Torís 

Oficina Municipal de 
Promoció i Ús del 
Valencià Consol Martínez Bella 

Pl. de Vicent Ribes, 
1 46389 96 252 60 36 consolmbella@yahoo.es 

Aj. de Torrent 

 
Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià Anna Gascó i Bailach 

C. de Ramón y 
Cajal, 1 46900

96 159 98 00 
ext. 1069 usvalencia@atorrent.es 

Aj. de València 

Oficina Tec. 
d'Assessorament 
Ling. i Traducció 

Vicent Anyó i Garcia;  
Alfons Guirau; 
Mariví Ferrandis Olmos 

Pl. de l'Ajuntament, 
1 46002

96 352 54 78 
ext. 1125 dtraduct@ayto-valencia.es 

Aj. de Vila-real 

Regidoria de 
Normalització 
Lingüística 

Carme Martí i Herrera, 
Elena Chiva i Roca Pl. Major, s/n 12540 964 54 70 09 normalitzacio@ajvila-real.es 

Aj. de Vinaròs 

Gabinet Municipal de 
Normalització 
Lingüística M. Josep Arayo i Solà 

C. de Sant Joaquim, 
14 12500 96 440 77 00 normalitzacio@vinaros.org 

Aj. de Xàbia 

Oficina de 
Normalització 
Lingüística Pepa Roig Sarrión Pl. de Baix, 6 03730 96 579 41 51 pepa_roig@hotmail.com 

Aj. de Xàtiva 

 
Gabinet de Promoció 
i Ús del Valencià Sònia Blàzquez Alventosa 

Albereda Jaume I, 
35 46800

96 228 98 00 
ext 515 educa@xativa.es 

Aj. de Xirivella 

Servei de 
Normalització 
Lingüística Irene Rocafull Lujan 

Pl. de la Concòrdia, 
s/n 46950 96 313 50 50 xirsnl@cv.gva.es 



 

 579 

INSTITUCIÓ SERVEI RESPONSABLES ADREÇA CP TELÈFON ADREÇA ELECTRÒNICA 

Aj. de Xixona 

Servei de 
Normalització 
Lingüística Marisa Francés Miralles 

Av. de la 
Constitució, 6 03100 96 561 03 00 mfrances@xixona.es 

 
 
MANCOMUNITATS             

Manc. Municipal de la 
Safor 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Núria Martínez i Xandri 

Av. de la República 
Argentina, 28 46700 96 296 50 03 mancsafor_val@gva.es 

Manc. de Municipis 
de la Vall d'Albaida 

 
Oficina de Promoció 
del Valencià Josep Talens i Martínez 

Av. de Sant 
Francesc, 8-3-6 46870 96 291 15 83 cultura@mancovall.com 

Manc. de la Ribera 
Alta 

Oficina Comarcal de 
Promoció de l'Ús del 
Valencià 

Ernest A. Llorca Ulzurrun 
de Asanza C. de José Dolz, 2 46600 96 241 41 42 valencia-riberalta@telefonica.net 
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Relació d’oficines de promoció de l’ús del valencià 
des del 1990 fins al 1996
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RELACIÓ D’OFICINES DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ DES DEL 1990 FINS AL 1996278 
ENTITAT POB. DE 

DRET 1996 
Subv. 
1990

Subv. 
1991

Subv. 
1992

Subv. 
1993

Subv. 
1994

Subv. 
1995

Subv. 
1996 

Aj. d'Alacant 276.526 1.500.000   1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. d'Alberic 9.559     594.000 1.250.000 1.300.000     
Aj. d'Alcoi 63.979   1.720.000 1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. d'Aldaia 23.811 1.120.000   1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. d'Algemesí 25.813     1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. d'Alzira 41.060   1.190.000 1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Benicarló 19.074 1.450.000 1.140.000           
Aj. de Bonrepòs i Mirambell 2.429     419.000 400.000 400.000 500.000   
Aj. de Carcaixent 20.491         400.000 500.000 600.000 
Aj. de Carlet 14.534     419.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Dénia 27.680     1.400.000 1.250.000 400.000     
Aj. del Campello 14.019   1.340.000 1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. d'Elx 192.424     1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Gandia 58.070     519.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Godella 10.641 1.480.000   550.000 1.250.000 1.300.000   600.000 
Aj. de la Vall d'Uixó 29.185     1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000   
Aj. de la Vila Joiosa 23.430     1.400.000 1.250.000   1.500.000   
Aj. de Llíria 15.042     600.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de l'Alcúdia 10.638         400.000     
                                                 
278 Relació d’ajuntaments que reben més ajuda econòmica anual de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia per a la realització d’activitats de promoció 
de l’ús del valencià. 
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Aj. de Manises 25.400         1.300.000   1.500.000 
Aj. de Massamagrell 12.518       1.250.000 400.000 500.000   
Aj. de Novelda 23.081 1.450.000 1.250.000 519.000 1.250.000 400.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. d'Oliva 20.828     519.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. d'Ontinyent 31.000         400.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Paterna 47.284   1.480.000 1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Picanya 8.495           1.500.000 1.500.000 
Aj. de Picassent 15.437     419.000   1.300.000 1.500.000   
Aj. de Sagunt 57.716     1.400.000   1.300.000     
Aj. de Silla 16.706     378.948 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Sueca 24.844 1.100.000         500.000 1.500.000 
Aj. de Tavernes de la Valldigna 16.422       400.000 400.000 1.500.000 1.500.000 
Aj. de Teulada 5.904       400.000       
Aj. de València 763.299 2.000.000 1.795.000   1.250.000 400.000     
Aj. de Vila-real 39.930           1.500.000 1.500.000 
Aj. de Xàbia 17.291       1.250.000 400.000     
Aj. de Xàtiva 25.992     1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000   
Aj. de Xirivella 26.784   1.415.500 1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Total d'oficines de promoció 
del valencià 

  7 8 14 26 21 23 21 

Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i DOGV. Elaboració pròpia 
 
ENTITAT Subv. 1990 Subv. 1991 Subv. 1992 Subv. 1993 Subv. 1994 Subv. 1995 Subv. 1996 
Manc. del Xarpolar  400.000 400.000  
Manc. de municipis de la Safor   1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Manc. de municipis de la Vall d’Albaida  1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 
Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 
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Ajuntaments de predomini lingüístic valencià amb 
més de 15.000 habitants de dret  

que l’any 1996 no tenien constituïda  
cap oficina de promoció de l’ús del valencià 
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AJUNTAMENTS DE PREDOMINI LINGÜÍSTIC VALENCIÀ AMB MÉS DE 15.000 HABITANTS DE DRET  
QUE L’ANY 1996 NO TENIEN CONSTITUÏDA CAP OFICINA DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ 

 
ENTITAT POB. DE 

DRET 1996 
Subv. 1995 Subv. 1996 

Alaquàs 24.926 69.600 142.100 
Alfafar 20.247 --- --- 
Almassora 16.551 119.382 263.931 
Benidorm 47.715 --- --- 
Burjassot 35.196 52.200 --- 
Borriana 26.592 --- --- 
Calp 15.907 --- --- 
Castelló de la Plana 139.889 64.680 --- 
Catarroja 21.462 120.000 297.354 
Crevillent 23.737 --- --- 
Cullera 20.891 --- 675.000 
Ibi 21.113 --- 13.825 
Mislata 41.015 --- 397.775 
Montcada 18.504 --- --- 
Onda 18.767 --- --- 
Paiporta 16.780 118.197 235.580 
Petrer 26.780 26.726 --- 
Quart de Poblet 27.707 --- 389.779 
Sant Joan d’Alacant 15.997 --- --- 
Sant Vicent del Raspeig 34.235 482.000 200.000 
Santa Pola 16.847 --- --- 
Torrent 61.323 --- --- 
Vinaròs 21.035 --- --- 
Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 
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Annex 4 
 

Municipis valencianoparlants amb més de 10.000 
habitants amb i sense servei lingüístic  

Any 2004 
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MUNICIPIS VALENCIANOPARLANTS AMB MÉS DE 10.000 HABITANTS 
 AMB I SENSE SERVEI LINGÜÍSTIC 

ANY 2004 
 

Denominació oficial 2004 Pob.2004
Valencia 785.732
Alacant/Alicante 310.330
Elx/Elche 209.439
Castelló de la Plana/Castellón 
de la Plana 163.088
Torrent 71.314
Benidorm 64.956
Gandia 62.344
Alcoy/Alcoi 60.532
Sagunt/Sagunto 60.488
Paterna 51.162
Vila-real/Villarreal 45.582
Sant Vicent del Raspeig/San 
Vicente del Raspeig** 44.226
Mislata 42.689
Alzira 41.920
Dénia 38.584
Burjassot** 37.330
Ontinyent 35.155
Petrer 31.919
Vall d'Uixó (la) 30.610
Burriana 30.059
Alaquàs 29.279
Xirivella 28.515
Manises 28.040
Xàtiva 27.679
Vila Joiosa (la)/Villajoyosa 26.792
Sueca 26.685
Xàbia/Jávea 26.649
Crevillent** 26.632
Aldaia 26.442
Algemesí 26.192
Novelda 25.653
Quart de Poblet 25.638
Vinaròs 24.467
Calp/Calpe** 23.653
Oliva 23.591
Santa Pola 23.220
Ibi** 22.967
Catarroja 22.904
Benicarló 22.653
Cullera 22.544
Campello (el) 22.380

Onda 21.566
Carcaixent 21.119
Paiporta*** 20.484
Moncada 20.146
Alboraya 20.001
Alfafar** 19.655
Altea** 19.514
Llíria 19.172
Sant Joan d'Alacant** 19.027
Almassora/Almazora 18.961
Mutxamel 17.599
Tavernes de la Valldigna 17.311
Bétera** 17.188
Picassent 16.943
Silla 16.358
Riba-roja de Túria** 16.262
Puçol 16.018
Pobla de Vallbona (la)** 15.160
Benicasim/Benicàssim 15.151
Eliana (l')** 15.026
Alfàs del Pi (l')** 14.656
Carlet 14.622
Benetússer 14.023
Massamagrell 13.826
Canals** 13.671
Albal 13.534
Monòver/Monóvar 12.624
Alginet 12.587
Benifaió 12.254
Guardamar del Segura** 12.215
Nules*** 12.065
Godella 11.914
Benissa** 11.405
Teulada 11.060
Cocentaina 10.907
Pego 10.749
Nucia (la)** 10.672
Alcúdia (l') 10.654
Alcora (l')** 10.084
 
**  Municipis sense servei lingüístic  
***  Municipis en període de creació del 
servei lingüístic 

 
Font: Institut Nacional d’Estadística 
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Annex 5 
 

Bases de la FVMP per les quals es convoquen  
ajudes econòmiques per als ajuntaments i 

mancomunitats de municipis, per a la 
realització d'activitats de promoció de l'ús del 

valencià. Any 2004



 

 594

 



 

 595

ANNEX 5 
 
Bases de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per les quals 
es convoquen  ajudes econòmiques per als ajuntaments i mancomunitats 
de municipis, per a la  realització d'activitats de promoció de l'ús del 
valencià. Any 2004  
 
La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana determina, en l'article 7, que el valencià és idioma oficial de la 
Comunitat Valenciana, alhora que indica que s'atorgarà protecció i respecte 
especials a la recuperació del valencià.  
 
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d'Ús i 
Ensenyament del Valencià fixa, com un dels objectius específics, protegir la 
recuperació del valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i garantir-
ne l'ús normal i oficial.  
 
Els articles 7, 27, 28 i 29 determinen que el valencià és llengua pròpia de la 
Generalitat Valenciana i de la seua administració pública, alhora que 
estableixen l'obligatorietat de fomentar l'ús del valencià i de propiciar-ne 
l'ensenyament als funcionaris i empleats públics.  
 
Per a dur endavant estos objectius, el Govern Valencià té present que el camp 
d'actuació en el procés de recuperació lingüística és complex i serà eficaç, si 
s'aconsegueix la confluència de les voluntats de la majoria de ciutadans 
valencians. En aquest context, s'ha considerat la necessitat d'impulsar en les 
administracions públiques estructures de promoció del valencià, actuant a 
través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a Associació 
de Municipis que els integra i representa en compliment i desenrotllament dels 
seus fins estatutaris.  
 
En virtut d'allò es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments i 
mancomunitats de municipis, destinades a la realització de programes i 
activitats de promoció de l'ús oficial i social del valencià dins dels àmbits 
respectius i també s'aproven les bases que regiran la convocatòria i els models 
de sol·licitud que figuren com annexos.  
 
Les mencionades ajudes, com a conseqüència de la firma del Conveni subscrit 
entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, seran per un import màxim de Quatre-cents vuitanta-nou 
mil nou-cents euros (489.900,00 ?), que es distribuiran entre els ajuntaments i 
mancomunitats sol·licitants en atenció a les bases que s'hi adjunten.  
 

Bases de la convocatòria 
 
I. Beneficiaris i objectius de les ajudes  
Seran objecte de subvenció les activitats de promoció de l'ús del valencià, 
realitzades durant l'any 2004, segons els criteris següents:  
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1. Beneficiaris  
Podran sol·licitar ajudes, els ajuntaments i les mancomunitats de municipis de 
la Comunitat Valenciana.  
 
2. Objectius  
2.1. Retolacions i senyalitzacions. Retolar, exclusivament en valencià, els 
indicadors urbans, els indicadors de carrers, la senyalització interior i exterior 
dels edificis municipals i la senyalització de camins: se subvencionen les 
despeses d'adquisició i retolacions dels indicadors.  
 
2.2. Cursos d'ensenyament del valencià per a funcionaris i empleats 
públics. Han de tindre una duració mínima de 60 hores de classe, i realitzar-se 
entre el 2 de gener i el 8 de novembre de 2004. Han d'ajustar-se als programes 
oral, elemental i mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i 
han de tindre un mínim de 15 alumnes i un màxim de 35. Els professors hauran 
d'estar en possessió de la titulació corresponent: llicenciatura en Fil·logia 
Valenciana, diploma de Mestre de Valencià o equivalents.  
 
També podrà sol·licitar-se la subvenció per a la realització de cursos per a la 
població adulta en general, quan es tracte de corporacions locals que no 
estiguen incloses dins del Programa d'Educació Permanent d'Adults, coordinat i 
subvencionat a través de la Direcció General de Centres Docents de la 
Conselleria de Cultura i Educació.  
 
La subvenció s'ajustarà a les hores dec classe i honoraris corresponents que 
hauran de constar en el contracte entre la corporació local i el professorat dels 
cursos. La valoració mínima, per al càlcul dels honoraris, serà de Vint-i-sis 
euros i vuitanta-vuit cèntims (26,88 euros)/hora de classe.  
 
2.3. Campanya municipal de sensibilització i promoció de l'ús del 
valencià. Posaran en marxa actuacions que fomenten i utilitzen el valencià en 
les activitats següents: activitats culturals i divulgadores, l'edició de guies 
turístiques, d'itineraris de la naturalesa i activitats esportives i l'edició de 
programes de festes sense publicitat comercial.  
 
2.4. Creació i/o funcionament de l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús 
del Valencià. Les entitats que sol·liciten ajuda per aquest concepte, a més dels 
apartats anteriors que els interessen, hauran d'omplir l'apartat 3.4 de l'imprès 
de sol·licitud i acompanyar la documentació complementària corresponent.  
 
L'oficina haurà d'estar dotada de personal especialitzat. Disposarà, com a 
mínim, d'un tècnic de Promoció Lingüística pertanyent al grup A o B, el lloc de 
treball del qual tindrà unes característiques semblants a les que, per a la 
mateixa funció, té la Generalitat Valenciana.  
 
L'oficina tindrà com a finalitat les següents:  
2.4.1. Promoure l'ús del valència en els diferents àmbits i actuacions 
municipals, especialment en allò que condueix a fer efectiu el compliment de la 
legislació en matèria lingüística i a coordinar les activitats i objectius de 
promoció de l'ús del valencià aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana.  
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2.4.2. La programació i la realització de campanyes municipals de 
sensibilització i promoció de l'ús del valencià i de normalització lingüística.  
2.4.3. La realització d'activitats que fomenten l'ús del valencià en àmbits 
específics com esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions cíviques, 
etc.  
2.4.4. Promoure l'aprovació del reglament municipal de normalització lingüística 
i coordinar-ne l'aplicació.  
2.4.5. Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'ajuntament i 
facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.  
2.4.6. Prestar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i de 
tots aquells textos que hagen de tindre una àmplia difusió.  
2.4.7. Organitzar cursos d'ensenyament del valencià per a funcionaris, 
empleats públics i població adulta no escolaritzada.  
2.4.8. Prestar un servei públic d'assessorament legal i administratiu en 
assumptes de drets lingüístics.  
 
II. Sol·licitud  
1. Lloc de presentació de la instància.  
Les instàncies es dirigiran a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 
46003 València, C/ Comte de Trènor, 9, hauran d'ajustar-se als models que 
figuren en l'annex, i podran presentar-se, adjuntant la documentació 
complementària, en el Registre General de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies.  
 
2. Termini de presentació d'instàncies.  
2.1. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 13 de setembre de 
2004. Si a partir d'esta data, en el termini de tres mesos, no hi ha una resolució 
expressa sobre la sol·licitud, s'entendrà que ha sigut desestimada.  
 
2.2. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies revisarà les sol·licituds 
per tal que totes les dades exigides en la convocatòria figuren en l'expedient. Si 
la sol·licitud estiguera incompleta, la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies comunicarà a l'entitat sol·licitant les deficiències perquè, en un 
termini de deu dies, siguen rectificades advertint-los que, si no ho fan així, 
s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.  
 
III. Documentació complementària  
1. Retolacions i senyalitzacions. Caldrà presentar la relació de les llegendes 
que es volen escriure en valencià.  
 
2. Cursos per a funcionaris i treballadors de l'administració. S'hi haurà de 
consignar, el calendari de realització del curs i el nivell que es vol impartir. 
S'adjuntarà fotocòpia de la titulació del professor i del contracte, per a 2004, 
entre la corporació local i el professorat en el qual hauran de constar les hores 
de classe i els honoraris professionals.  
 
3. Campanya municipal de sensibilització i promoció de l'ús del valencià. 
Cal especificar l'objectiu, la temporalització i els elements materials, personals i 
pressupostaris que s'utilitzaran en la campanya.  
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4. Creació i/o funcionament d'oficines municipals de promoció de l'ús del 
valencià.  
A més de la informació que figura en el model de sol·licitud, caldrà:  
4.1. Certificat de la Secretaria/Intervenció de la corporació local en el qual 
figure la partida i la consignació pressupostària existent per a 2004 per al 
funcionament de l'oficina. Caldrà especificar les despeses referides a personal i 
activitats.  
 
4.2. Si el pressupost per a 2004 encara no està aprovat, caldrà el certificat de 
l'acord de l'òrgan corresponent en què es compromet, per a 2004, la despesa 
referida a l'Oficina.  
 
4.3. Respecte al personal adscrit a l'oficina caldrà, si és contractat laboral, la 
descripció detallada de la classificació del lloc de treball, grup, nivell, titulacions, 
requisit, dependència orgànica i fotocòpia del contracte.  
 
IV. Resolució de sol·licituds  
1. Les sol·licituds seran estudiades per una comissió tècnica que presidirà el 
secretari general tècnic de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 
de la qual formaran part el cap de l'Àrea dels Serveis Jurídics i Econòmics i el 
director dels Cursos de Formació, tots els anteriors de la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies. En el cas de produir-se alguna vacant o absència 
dels membres de la comissió, el secretari general tècnic designarà els suplents 
corresponents.  
 
Per a l'estudi de les sol·licituds, la comissió tindrà en compte criteris com: 
nombre de persones a qui va dirigida, pressupost, adequació a les prioritats 
d'objectius.  
 
2. El secretari general tècnic, atenent les sol·licituds presentades, i vist l'informe 
de la comissió tècnica, elevarà la proposta al President de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, qui resoldrà la seua concessió i la 
quantitat de la subvenció, que no superarà el 65% de l'activitat desenrotllada 
pel beneficiari.  
 
V. Obligacions  
1. Obligacions del beneficiari en general.  
1.1. Tots els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar, en despeses 
de l'activitat, haver superat, com a mínim en un 35%, la quantitat rebuda com a 
subvenció.  
Per a calcular esta quantitat, no s'ha d'incloure l'import de l'IVA.  
 
1.2. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 
1.3. Les entitats beneficiàries hauran de comunicar a la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres 
organismes per a la mateixa finalitat.  
 
1.4. Els beneficiaris de les ajudes superiors a 1.803'03 ? hauran d'acreditar, 
prèviament al cobrament, que es troben al corrent de les obligacions tributàries 
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de l'Estat, de la Comunitat Valenciana i de la Seguretat Social, conforme als art. 
7, 8 i 9 del Reial Decret 390/1996 de la Conselleria d'Economia i Hisenda 
(DOGV núm. 2.775 de 21 de juny de 1996).  
 
1.5. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de 
l'interès de demora des del moment del pagament de l'ajuda, en els casos 
establerts en l'article 47.9 del Text Refós en la Llei d'Hisenda pública de la 
Generalitat Valenciana aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991.  
 
Conforme a l'article 47.8 del mateix text refós: "Tota alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas, l'obtenció 
concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens 
públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la 
concessió. L'import de les subvencions regulades en aquest article en cap cas 
podrà ser de tal quantitat que, aïlladament o per rebre subvencions o ajudes 
d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el 
cost de l'activitat que ha de desenrotllar el beneficiari".  
 
1.6. La submissió a les actuacions de control financer que corresponen a la 
Intervenció General en relació a les subvencions i ajudes concedides.  
 
1.7. Coordinar a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies les 
actuacions de promoció de l'ús del valencià, que s'hauran d'ajustar a les 
orientacions i directrius emanades de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, la qual podrà supervisar-les en qualsevol moment.  
 
1.8. Per a la coordinació dels cursos d'ensenyament del valencià, la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, a la qual hauran d'atenir-se els que 
hagen sigut subvencionats, podrà convocar reunions de treball al professorat 
encarregat de donar classes.  
 
2. Obligacions respecte a les oficines de promoció de l'ús del valencià  
2.1. Obligacions dels beneficiaris  
2.1.1. Fer-se càrrec del personal adscrit segons els criteris tècnics i lingüístics 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.  
2.1.2. Participar en l'organització i finançament de les activitats assenyalades 
en el projecte.  
2.1.3. Fer-se càrrec de les despeses d'infrastructura de manteniment, de 
material fungible i inventariable necessari.  
2.1.4. Coordinar a través de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport el 
funcionament de l'oficina ajustant-se a les orientacions i directrius de la Direcció 
General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.  
 
2.2. Obligacions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.  
2.2.1. Distribuir la quantitat que es transferisca per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport en virtut del Conveni de Col·laboració subscrit, en concepte 
d'ajuda per a la Promoció de l'Ús del Valencià.  
2.2.2. Prestar, a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
suport tècnic per al funcionament de l'Oficina de Promoció de l'Ús del Valencià, 
així com per al desenrotllament de les activitats anuals programades.  



 

 600

2.2.3. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies coordinarà i podrà 
supervisar en qualsevol moment, les accions de promoció de l'ús del valencià 
perquè s'ajusten als objectius proposats i convocar a reunions de treball als 
responsables de les oficines de promoció de l'ús del valencià.  
 
VI. Forma de pagament  
La subvenció concedida s'atorgarà quan es presente la documentació 
justificativa adequada per la qual s'ha concedit la subvenció.  
 
VII. Justificació de la subvenció  
El termini de presentació de la documentació justificativa acabarà el 8 de 
novembre de 2004. Si la justificació no es presenta en aquest termini 
s'entendrà que es renuncia a l'ajuda i que la subvenció queda sense efectes.  
 
En general per a tots els beneficiaris, la justificació de les despeses ha de 
superar, com a mínim en un 35%, la quantitat rebuda com a subvenció, una 
vegada descomptat l'import de l'IVA.  
 
Per a justificar adequadament la subvenció caldrà presentar:  
1. Certificat on figure la denominació de l'activitat, la partida pressupostària, i la 
quantitat que s'ha invertit en cadascuna. La suma total haurà de superar, com a 
mínim en un 35%, la quantitat rebuda en concepte de subvenció, i s'haurà de 
fer constar que no s'inclou l'import de l'IVA.  
 
A més de la documentació de caràcter general. Caldrà:  
 
2. Per a la retolació: fotografia model dels indicadors de carrers, de les 
senyalitzacions interiors, urbanes o del terme municipal i la relació de les 
llegendes utilitzades en la retolació.  
 
3. Per als cursos d'ensenyament del valencià: la relació dels alumnes i 
professors.  
 
4. Per a altres activitats:  
- Memòria explicativa de les activitats realitzades a càrrec de la subvenció.  
- Un exemplar dels programes, fulls publicitaris, llibres, cartells, de l'activitat 
subvencionada en els quals ha de figurar la col·laboració de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 
amb els corresponents logotips.  
 
5. Per a les oficines de promoció de l'ús del valencià, a més de la documentació 
anterior corresponent, haurà de presentar-se una memòria descriptiva de les 
activitats realitzades.  
 
6. Si en la realització d'activitats col·laboraren altres entitats, s'haurà de 
certificar quines han sigut les entitats col·laboradores i les quantitats que han 
aportat cadascuna.  
 
València, 15 de juny de 2004.- El president: Miguel Ortiz Zaragoza.    
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Conclusions de  
la Trobada de Serveis Lingüístics Valencians 

organitzada per la Generalitat Valenciana  
(Àrea d’Administració local). Any 1993



 

 602



 

 603

ANNEX 6 
 
 

CONCLUSIONS DE LA TROBADA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS 
VALENCIANS ORGANITZADA PER LA GENERALITAT VALENCIANA 

 
Sant Joan d’Alacant, 27-29 de maig de 1993 

 
 
Àrea d’Administració Local 
 
Els tècnics lingüístics de l’àmbit d’administració local, participants en la 1a. 
Trobada de Serveis Lingüístics Valencians, la relació dels quals s’adjunta en 
document annex, valorem positivament la convocatòria i el desplegament 
d’aquesta 1a. Trobada de Serveis Lingüístics per tal com s’hi ha possibilitat la 
trobada d’un ampli col·lectiu de professionals que treballen per la normalització 
lingüística i ens ha permés constatar les diferents problemàtiques que ens 
afecten com a col·lectiu específic. 
 
De la nostra participació en les diferents activitats programades i dels nostres 
debats en l’àrea específica de l’administració local, en presentem les 
conclusions següents: 
 

CONCLUSIONS 
 

7. Considerem necessari que es programen periòdicament i 
sistemàticament trobades o jornades de treball d’aquest tipus, tant de 
caràcter generalcom sectorial, que ens permetran de conéixer-nos ide 
constatar les diferents experiències i els plans d’actuacions, a més de 
plantejar i debatre la problemàtica que ens afecta com a conjunt. 

 
8. S’han de dotar els passos conduents al reconeixement de la tasca i les 

funcions del tècnic en promoció lingüística i de la seua homologació 
professional en l’àmbit de l’administració local. 

 
9. Caldrà que la Direcció General de Política Lingüística desplegue uns 

programes de coordinació dels serveis lingüístics de l’administració local 
tendents a: 
 
9.1 Informar sobre experiències i plans d’actuació d’altres comunitats 

amb llengua pròpia, sobretot de les del domini lingüístic català. 
 
9.2 Trametre regularment a tots els serveis lingüístics del país les 

convocatòries de cursos específics, trobades i jornades d’interés que 
es facen arreu del paísi en d’altres comunitats del domini lingüístic. 

 
9.3 Enviar a tots els serveis lingüístics les publicacions específiques i 

d’interés que faça la Direcció General de Política Lingüística i d’altres 
informacións i/o publicacions que tinguen incidència en el 
funcionament dels serveis lingüístics. 
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9.4 Trametre a cada servei lingüístic la relació i les dades de tots els 

serveis lingüístics, que en possibiliten els contactes i la coordinació, i 
el disseny i desplegament de campanyes i d’actuacions de promoció 
conjuntes entre els serveis lingüístics d’una mateixa zona. 

 
9.5 Propiciar reunions de treball conjuntes amb els responsables polítics 

dels serveis lingüístics per tal de sensibilitzar les instruccionsi 
d’afavorir la creació i millor estructuració de la xarxa de promoció 
lingüística. 

 
10. Hom haurà de fer les gestions necessàries perquè les dotacions als 

ajuntaments procedents de les diputacions provincials (programes 
informàtics, impresos, manuals de procediment administratiu...) siguen 
en valencià. 

 
11. Considerem que els tècnics lingüístics adscrits a les institucions de 

l’administració local han de tenir la representació i participació de 
caràcter reglamentari en la recentment Coordinadora Valenciana de 
Llenguatge Administratiu. 

 
12. Cal instar els ajuntaments perquè doten pressupostàriament les oficines 

municipals de promoció de l’ús del valencià, d’acord amb les necessitats 
de personali amb els programes anuals d’activitats, i, si reben subvenció 
de la Direcció General de Política Lingüística, s’haurà de fiscalitzar 
adequadament perquè no se’n produesquen desviacions a d’altres 
partides o activitats municipals. 

 
Sant Joan d’Alacant, 29 de maig de 1993 
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Annex 7 
 

Conclusions de  
la Trobada de Serveis Lingüístics Valencians 
organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua (Àrea d’Administració local). Any 2004
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ANNEX 7 
 
 

CONCLUSIONS DE LA TROBADA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS 
VALENCIANS CONVOCADA PER L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA 

LLENGUA 
 

11 de juny de 2004 
 

CONCLUSIONS ELABORADES PELS TÈCNICS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
11. Fem una valoració positiva de la trobada i demanem la seua continuïtat amb 

una periodicitat més freqüent i agrupats amb caràcter sectorial. Es demana 
també un contacte o accés més directe a l’AVL. 

 
2.  Sol·licitem el reconeixement de la tasca i les funcions del tècnic de 

promoció lingüística des de la DGPL i les altres institucions mitjançant: 
• Dotació pressupostària adequada i millora de les Oficines. 
• Creació de noves oficines. 
• Fiscalització de les ajudes, les quals haurien de ser concedides segons 

uns criteris més objectius. 
• Compliment de l’ordre de la Conselleria pel que fa al perfil que ha 

d’ocupar un traductor, que sovint no és un tècnic. 
• Establiment, per part de Conselleria d’uns paràmetres tècnics: (grup a 

què ha de pertànyer el tècnic, pressupost mínim, infraestructures 
mínimes, funcions del lloc de treball) que han de seguir els ajuntaments 
si volen disposar d’ajudes. 

 
12. Instem l’AVL perquè faça una anàlisi de la situació dels tècnics a partir de 

l’enquesta lliurada i estes conclusions, i que les faça arribar a la DGPL (això 
pot ajudar a establir els paràmetres esmentats adés). 

 
13. Els tècnics constatem la necessitat de la creació d’una xarxa tècnica de 

Servicis Lingüístics d’àmbit local. 
 
14. Instem l’AVL perquè exercisca la potestat d’exigir l’aplicació dels RNL 

(Reglaments de Normalització Lingüística i la seua aprovació en els 
ajuntaments que no els tinguen. Com també l’aplicació de la catalogació 
dels llocs de treball en funció del seu perfil lingüístic (el requisit lingüístic). 

 
15. Sol·licitem que la tramitació de les ajudes siga assumida per la DPGL i no 

delegue en la FVMP i les Cambres. 
 
16. Demanem la participació com a tècnics en la futura Comissió de llenguatge 

administratiu. 
 
17. Instem l’AVL perquè faça un informe sobre l’incompliment de l’ús del 

valencià en els BOPV. Actualment sols és bilingüe la caràtula i la resta està 
en castellà, la qual cosa significa una burla als ajuntaments que envien la 
documentació en valencià. 
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18. Reclamem i instem que es demane el requisit lingüístic per a l’accés a la 

funció pública. 
 
19. Instem l’AVL perquè valencianitze la pròpia seu (retolació) i, en especial, 

perquè els seus membres facen un ús d’un estàndard oral el més correcte 
possible. 
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Annex 8 
 

Compromís per la llengua.  
Document sobre les 50 mesures per al 

Compromís pel Valencià elaborat per la 
Federació d’Escola Valenciana.  Any 2002 
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ANNEX 8 
 

COMPROMÍS PER LA LLENGUA 
(Campanya organitzada per la Federació d’Escola Valenciana) 

 
Els partits, sindicats, entitats cíviques, culturals i acadèmiques que signem el 
COMPROMÍS PER LA LLENGUA considerem que és urgent adoptar una sèrie de 
mesures perquè el valencià tinga un ple ús dins de la nostra societat i es 
convertisca en un element de cohesió i d’identificació col·lectiva.  
 
L’anàlisi de la realitat valenciana que inspira el document es basa en el 
dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura (13 de juliol de 1998), en 
autoritzats estudis sociolingüístics, en els pronunciaments de la Mesa per 
l’Ensenyament en Valencià i en la legislació que empara els drets lingüístics. A 
partir d’aquesta anàlisi, considerem que tant a les Balears i a Catalunya, dins 
del nostre àmbit lingüístic, com al País Basc, a Navarra i a Galícia, les 
respectives llengües pròpies tenen millor tracte que el valencià a casa nostra. 
Cada dia més, el valencià perd presència en la vida pública sobretot perquè els 
poders polítics han abandonat les seues responsabilitats.  
 
Les mesures que a continuació defensem són pragmàtiques i realistes, i 
incideixen en la realitat diària dels ciutadans. Així mateix, tenen en compte els 
canvis que el País Valencià ha experimentat amb la introducció de les noves 
tecnologies, l’arribada constant de població amb altres llengües, la presència 
dels mitjans de comunicació sobretot en castellà i anglés, etc.  
 
Davant d’aquests canvis, el valencià es troba indefens i si no adoptem mesures 
per assegurar-ne l’ús social es degradarà formalment i es convertirà en un 
instrument de comunicació residual.  
 
 

5 0  M E S U R E S  P E R  A L  C O M P R O M Í S  P E L  V A L E N C I À  
 

Els col·lectius que signem el document ens comprometem a defensar les 
mesures davall indicades dins dels nostres àmbits de competència, a instar els 
agents socials a assumir-les i a tractar que s’incorporen a l’acció de govern.  
 
 
EN L’ÀMBIT POLÍTIC...    
 
1. Promulgar normes legals que afavorisquen actuacions encaminades a la 

defensa, ús i promoció del valencià.  
 
2. Incentivar fiscalment aquells sectors privats que s’incorporen al procés de 

normalització lingüística. 
 
3. Crear i dotar adequadament oficines locals, mancomunals, provincials o 

comarcals de promoció de l’ús del valencià.  
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4. Garantir per al valencià un model lingüístic respectuós, i sense exclusions, 
amb les diferents varietats de la llengua parlada en el conjunt del territori 
lingüístic.  

5. Crear un servei d’assessorament i defensa jurídic en matèria de drets 
lingüístics integrat en la Sindicatura de Greuges.  

 
6. Crear el Consell Social de la Llengua com a organisme de participació i 

consulta.  
 
7. Adscriure, a Presidència de la Generalitat, la Direcció General de Política 

Lingüística per garantir la valoració política que mereix i per ampliar el seu 
àmbit d’actuació, que no es pot limitar a l’educació i la cultura.  

 
 
EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU...  
   
8. Valencianitzar la totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de les 

administracions públiques. 
  
9. Aplicar polítiques que asseguren l’atenció dels drets lingüístics dels 

ciutadans en l’àmbit de l’administració de justícia, de manera que l’ús oral i 
escrit del valencià en tots els actes judicials tinga plena normalitat.  

 
10. Dotar tots els àmbits de l’administració de serveis lingüístics.  
 
11. Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient 

de cursos de formació per a tots els treballadors i treballadores de 
l’administració pública i de les empreses privades que atenguen serveis 
públics.  

 
12. Aconseguir l’homologació recíproca dels certificats i titulacions de 

coneixement lingüístic com també les denominacions oficials que rep la 
llengua en les diferents administracions autonòmiques de tot l’àmbit 
lingüístic.  

 
13. Promoure des de l’administració pública l’elaboració d’estudis 

sociolingüístics i actualitzar-los periòdicament.  
 
 

EN L’ÀMBIT SOCIAL...   
 
14. Promoure l’aplicació de plans de normalització lingüística al si de sindicats, 

empreses, organitzacions patronals i altres tipus d’entitats.  
 
15. Incentivar l’ús del valencià en superfícies comercials, en entitats bancàries i 

d’estalvi, en organitzacions socioeconòmiques i en entitats esportives.  
 
16. Fer una crida a totes les confessions religioses perquè donen un impuls 

decidit al procés de valencianització, sobretot en la relació amb els fidels.  
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17. Dotar d’un suport econòmic adequat les activitats de promoció i ús del 
valencià  impulsades pels diferents col·lectius cívics.  

 
18. Dotar d’un suport econòmic adequat les activitats de promoció i ús del 

valencià impulsades per associacions musicals, excursionistes, esportives, 
artístiques, etc. 

 
19. Valencianitzar la senyalització viària i la retolació pública.  
 
20. Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització sobre els 

drets lingüístics.  
 
21. Realitzar campanyes informatives i de promoció del valencià en l’estranger, 

especialment en els països amb els quals mantenim unes relacions 
econòmiques i turístiques més estretes.  

 
22. Coordinar els plans de normalització i ús amb les comunitats autònomes 

amb què compartim la llengua pròpia.  
 
 
EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ... 
 
23. Garantir la plena valencianització de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) i 

de les connexions territorials que realitzen la resta de televisions i ràdios, 
tant les públiques com privades.  

 
24. Incentivar l’ús del valencià en mitjans de comunicació locals, mancomunals 

i comarcals.  
 
25. Assegurar la formació lingüística adequada dels treballadors i treballadores 

dels mitjans de comunicació, especialment dels presentadors i 
presentadores.  

 
26. Proporcionar programes educatius i d’entreteniment en valencià a les 

diferents televisions comarcals i locals.  
 
27. Aconseguir que les emissions dels mitjans de comunicació de tot l’àmbit 

lingüístic siguen accessibles des de qualsevol punt d’aquest.  
 
28. Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en 

valencià.  
 
29. Crear canals culturals i de divulgació científica amb programes en què la 

llengua parlada es combine amb els subtítols, tots dos en valencià.  
 
30. Fomentar la creació d’un programari  informàtic propi en valencià i 

prioritzar-ne l’ús.  
 
31. Donar suport econòmic a tota la premsa escrita en valencià tant si és en 

suport paper o digital.  
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32. Donar suport a l’edició del llibre en valencià.  
 
33. Promoure campanyes per incentivar la lectura en valencià.  
 
34. Afavorir la planificació d’ofertes culturals i lúdiques que ajuden a 

valencianitzar el món del teatre, el cinema, les activitats d’oci, els mitjans 
audiovisual, etc.  

 
35. Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport 

tecnològic.  
 
 
EN L’ÀMBIT EDUCATIU...  
 
36. Aconseguir una escola realment valenciana i en valencià.  
 
37. Garantir la total normalització lingüística de l’administració educativa.  
 
38. Garantir l’ensenyament en valencià en tots els centres educatius tant 

públics com concertats.  
 
39. Garantir la continuïtat de l’ensenyament en valencià en tots els nivells 

educatius, des de l’Educació Infantil fins a la universitària, i en totes les 
modalitats d’ensenyament que imparteixen.  

 
40. Exigir la catalogació bilingüe dels llocs de treball d’educació secundària.  
 
41. Perfilar lingüísticament els llocs de treball de tots els centres universitaris.  
 
42. Exigir que la inspecció educativa vetle pel compliment de les normes que 

regulen els programes d’educació bilingüe i per la correcta aplicació del 
requisit i la capacitació lingüística.  

 
43. Avaluar periòdicament la competència lingüística dels programes  

d’educació bilingües i els seus resultats.  
 
44. Garantir el recursos i els mitjans necessaris perquè les universitats 

capaciten lingüísticament per a exercir la funció docent en valencià en 
qualsevol nivell educatiu.  

 
45. Assegurar l’adequada competència lingüística de tot el professorat al si dels 

plans de formació permanent i, quan calga, posar en marxa plans de xoc de 
manera urgent.  

 
46. Promoure i donar suport als equips que elaboren i editen materials didàctics 

en valencià.  
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47. Donar suport a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) i a les 
iniciatives i actuacions que impulsen a fi d’aconseguir una escola pública, 
valenciana i de qualitat.  

 
48. Dotar els serveis d’ensenyament en i del valencià (Junta Qualificadora, 

Serveis de normalització i promoció lingüística, Servei d’ensenyament en 
valencià…) amb més recursos humans, materials, econòmics i organitzatius 
per a desenvolupar eficaçment les tasques que tenen encomanades.  

 
49. Elaborar plans i programes d’iniciació, coneixement i ús en valencià  per a 

adults, tenint en compte, especialment els immigrants.  
 
50. Elaborar  plans i xarxes d’activitats extraescolars que reforcen 

l’aprenentatge del valencià.  
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Annex 9 
 

Acord marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Silla i Guaix, Coordinadora pel Valencià de 

l’Horta Sud i FEV. Any 2003
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ANNEX 9 

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SILLA 
I 

«GUAIX, COORDINADORA PEL VALENCIÀ. HORTA SUD» 
I ESCOLA VALENCIANA. FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA 

LLENGUA 
 
 
 
D’una banda, el Sr. Josep Lluís Pitarch, com a alcalde de l’Ajuntament de Silla 
d’acord amb les atribucions que té conferides. 
 
D’altra banda, el Sr. Vicent Moreno i Baixauli, com a president de Guaix, 
Coordinadora pel Valencià. Horta Sud (integrada dins d’Escola Valenciana. 
Federació d’Associacions per la Llengua) en representació d’aquesta entitat, 
domiciliada a Benetússer al carrer de Miguel Hernàndez 73-1a. 
 
 
EXPOSEN: 
 

I. Que l’Ajuntament de Silla és una entitat de dret públic, de caràcter local i 
amb una projecció multisectorial, que du a terme activitats relacionades 
amb l’ensenyament, la investigació, el món de la cultura i el món científic 
i tecnològic. Interessat a col·laborar amb diferents sectors 
socioeconòmics, cívics i culturals, a fi de garantir un dels fins de 
l’ensenyament i del desenvolupament cultural, que és la millora de la 
qualitat de vida i de la formació de ciutadans i ciutadanes més solidaris, 
tolerants i participatius. 

 
II. Que l’Ajuntament de Silla regula, en la seua normativa estatutària, el 

principi de relació amb l’entorn socioeconòmic i la col·laboració amb 
institucions que faciliten la funció educativa, com també l’intercanvi i la 
difusió d’activitats culturals, lúdiques i formatives. 

 
III. Guaix, Coordinadora pel Valencià. Horta Sud, entitat de dret públic 

sense ànim de lucre (registrada el 26 d’agost de 1998 en el registre 
d’associacions de la Generalitat Valenciana amb núm. 9486 de la secció 
primera del Registre Provincial de València) integrada en Escola 
Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua (registrada el 21 de 
novembre de 1990 en el Registre d’Associacions de València, secció 2, 
núm. 48, domiciliada a València, al carrer de Conxita Piquer, 2n, 8é, 
porta 23, CP 46015) té els objectius següents: 

 
1. Promoure i coordinar, en tots els nivells, l’ensenyament 

democràtic i de qualitat en valencià. 
 

2. Defensar, promoure i estendre el camp d’acció dels centres que 
imparteixen ensenyament en valencià, segons les peculiaritats de 
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cadascuna de les comarques, tot facilitant la iniciativa de noves 
experiències en aquest camp, i exigint que es garantisca 
l’ensenyament en tots els nivells. 

 
3. Promoure activats culturals i lúdiques relacionades amb 

l’ensenyament i d’altres àmbits d’ús de la llengua. 
 
4. Potenciar la unió i la coordinació dels professionals que treballen 

en les centres d’ensenyament en valencià, dels pares i les mares, 
i de l’alumnat, així com també la seua participació en les activitats 
encaminades a la consecució dels fins proposats. 

 
5. Treballar per la normalització plena del valencià, i exigir-ho en 

totes les manifestacions internes i externes dels estaments 
oficials i privats, i als mitjans de comunicació, des de l’Oficina de 
Promoció del Valencià. 

 
6. Crear un mitjà escrit de comunicació (la revista Sembra) que 

explique i informe de les activitats de la Federació Escola 
Valenciana i de les entitats que la integren. 

 
7. Realitzar campanyes divulgatives que expliquen les raons 

psicopedagògiques, socials i culturals de l’ensenyament en 
valencià – Programa d’Ensenyament en Valencià i Programa 
d’Immersió Lingüística en Valencià. 

 
8. Potenciar l’adopció de mesures que possibiliten, a tota la 

població, l’aprenentatge real del valencià i el desenvolupament de 
la identitat cultural del País Valencià. 

 
9. Potenciar dins del municipi la participació en el concurs literari en 

valencià «Sambori» i, si de cas, organitzar-ne un de caràcter 
local. 

 
10. Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats 

esmentades, o que col·labore a dur-les a terme. 
 

IV. Que tant l’Ajuntament de Silla com Guaix, Coordinadora pel Valencià. 
Horta Sud estan d’acord a establir una col·laboració en els camps 
d’interès comú, incloent-hi la participació en projectes conjunts. 

 
 
Per totes aquestes raons, acorden subscriure el present conveni marc, d’acord 
amb les següents CLÀUSULES: 
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PRIMERA. Finalitat del conveni 
 
L’Ajuntament de Silla i Guaix, Coordinadora pel valencià. Horta Sud (Escola 
Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua) podran col·laborar en 
activitats de caràcter docent, cultural i de normalització lingüística. 
 
 
SEGONA. Modalitats de col·laboració 
 
Aquest conveni es desenvoluparà en aspectes concrets i específics per mitjà 
d’annexos o convenis singularitzats que regulen les actuacions en els camps 
següents: 
 

g) Execució de projectes i programes de desenvolupament conjunt, que 
tinguen una incidència directa en els centres i els instituts de la localitat. 

h) Cooperació en programes i activitats relacionades amb la normalització 
del valencià en els diferents àmbits d’ús social.  

i) Assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat 
d’ambdues entitats. 

j) Organització i realització d’activitats comunes relacionades amb la 
promoció social de la nostra llengua. 

k) Intercanvi de personal, quan les característiques del treball ho 
requeresquen.  

l) Totes les altres que es consideren d’interés mutu, dins de les 
disponibilitats de les parts i de les activitats que constitueixen l’objectiu 
d’aquest acord marc.  

 
 
TERCERA. Contingut dels convenis específics 
 
Cada projecte i/o programa d’actuació en el marc d’aquest acord serà objecte 
d’un conveni específic, que ha de contenir, entre d’altres, els aspectes 
següents:  
 

a) Definició de l’objectiu que s’hi pretén assolir 
b) Descripció del pla de treball, que n’ha d’incloure les diferents fases i la 

cronologia del desenvolupament 
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix l’esmentat 

programa, amb especificació de les aportacions de cada entitat 
d) Normes per a la coordinació, l’execució i el seguiment del projecte 
e) Nom de les persones una per cada part que es designaran per 

acord mutu i es responsabilitzaran del funcionament del conveni 
 
 

QUARTA. Comissió Mixta 
 

A fi de concretar les accions a què es refereix l’apartat anterior, es constituirà 
una Comissió Mixta, formada per un representant de cada institució. Aquesta 
Comissió es constituirà en el termini mínim possible. 
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CINQUENA. Funcionament de la Comissió Mixta 
 
A la Comissió Mixta li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:  
 

a) Proposar possibilitats de col·laboració en temes d’interés comú durant el 
mes de setembre cada dos anys. 

b) Preparar els convenis específics d’execució d’aquest acord marc sobre 
les  matèries seleccionades, dins de les modalitats de col·laboració 
establertes en la clàusula segona i especificar la quantia de les ajudes 
econòmiques. 

c) Informar de les propostes que elabore als òrgans competents de les 
dues parts 

d) Aclarir i decidir tots els dubtes que es puguen plantejar en la 
interpretació i l’execució dels convenis específics 

e) Fer el seguiment dels convenis específics que se subscriguen  
 
 
SISENA. Finançament 
 
Les entitats que firmen aquest acord marc, sobre la base d’una reciprocitat 
justa, han d’intentar recaptar fons de finançament externs, que es faran servir 
per donar suport a les activitats que es duguen a terme en l’àmbit dels acords. 
 
SETENA. Entrada en vigor 
 
Aquest conveni entrarà en vigor, a tots els efectes establerts, des del dia de la 
signatura, per a ambdues parts, i tindrà una vigència de dos anys. Aquesta 
vigència es podrà prorrogar tàcitament, si no és que cap de les parts ho 
denúncia amb tres mesos d’antelació a la data de finalització o de renovació 
tàcita. 
 
VUITENA. Litigi 
 
Les parts contractants es comprometen a resoldre, de manera amistosa i al si 
de la Comissió Mixta, qualsevol desacord que puga sorgir en el 
desenvolupament d’aquest contracte. Si no hi ha acord final, s’acorda 
sotmetre’s a la normativa processal específicament aplicable. 
 
I, en prova de conformitat de tots els punt anteriors, signen aquest acord per 
duplicat exemplar, al lloc i en la data inicialment indicats. 
 

Silla, 11 de desembre de 2003 
 

 Vicent Moreno i Baixauli Josep Lluís Pitarch 
 
 
president de Guaix. Escola Valenciana, alcalde de l’Ajuntament de Silla, 
Federació d’Associacions per la Llengua l’Horta Sud 
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POSSIBLES PROJECTES I ACTIVITATS QUE TINDRIEN 
CABUDA EN EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ. 
 
 

MODE DE COL·LABORACIÓ ACTIVITAT / ASPECTE PETITA DESCRIPCIÓ 
PROCEDIMENT CONTACTE 

 

REVISTA SEMBRA 
 

Projecte propi, és la nostra 
veu. 
Necessita publicitat i que 
arribe a centres, 
biblioteques, etc.. 

Mitjançant publicitat i 
subvenció a 
exemplars a repartir 

Equip de 
redacció de la 
revista. 

CONGRESSOS I 
JORNADES. 

Sempre amb temàtiques 
relacionades amb el 
contingut del conveni. 

Presentació de 
projecte de l’activitat 

 

PREMI LITERATURA 
INFANTIL 
S A M B O R I 

Premi literari escolar en 
valencià ( des d’Infantil a 
Batxillerat)., organitzat per la 
FEV amb la col·laboració de 
set entitats del País. 

Subvenció econòmica 
directa i patrocinador. 
Indirectament amb 
materials premiats, 
actes de lliurament,... 

Persones 
responsables del 
Sambori a nivell 
comarcal. 

ELABORACIÓ DE 
MATERIALS DE SUPORT 
A LA TASCA DOCENT: 
carpetes de recursos, 
àudio, multiculturalitat,... 

A partir de projectes  i 
experiències educatives de 
projecció comarcal. 

Presentació del 
projecte per a 
elaborar o del 
material a publicar. 

Comptar amb el 
suport del MRP 
de la Safor i de 
l’Escola d’Estiu. 

 
TROBADES DE 
PRIMAVERA 
 

Festes d’àmbit comarcal. Subvenció directa a 
l’organització i/o 
indirecta als centres 
de la localitat 
participants.  

Contactes amb la 
Coordinadora 
Safor-Valldigna  

AGENDA ESCOLAR Subvencionar i dotar a tots 
els escolars de Gandia als 
diferents nivells educatius 
de l’agenda escolar amb 
publicitat d’activitats de 
l’ajuntament 

Estudiar  diferents 
modalitats 

Edicions 96 

 
ASSESSORAMENT 
LEGAL I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 

Per tal de realitzar estudis 
sobre propostes que puguen 
ser eficaces i ens permeten 
avançar. 

Col·laboració i 
demandes en fets 
puntuals 

Serveis jurídics i 
d’assessorament 
de l’Ajuntament. 
Gabinet de 
premsa, 
alcaldia,. 

 
AJUDA 
D’INFRAESTRUCTURA 

A nivell d’infraestructura: 
lloguer, secretaria, telèfon, 
material, informàtic, 
fotocopiadora, 
enviaments,... 

  

PUBLICACIONS 
CONJUNTES 

Coedició de treballs, premis 
literaris, materials escolars, 
etc... 

Segons projectes 
concrets 
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Annex 10 
 

Relació de reglaments de normalització 
lingüística del País Valencià. Any 2004 
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ANNEX 10 

RELACIÓ DE REGLAMENTS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL 
PAÍS VALENCIÀ 

 
1. Alaquàs: Reglament municipal per a la promoció de l'ús del valencià en 

el municipi d'Alaquàs 
 
2. Alcoi: Reglament de normalització lingüística per al municipi d'Alcoi i el 

seu Ajuntament (Aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió 
extraordinària, el dia 25 de gener de 1990). 

 
3. Alcúdia, l’: Reglament municipal per a la normalització lingüística del 

poble de l’Alcúdia  
(Aprovat pel Ple el dia 7 d’abril de 1995) 

 
4. Aldaia: Reglament municipal de normalització lingüística  

(BOP València núm. 101, de 30 d’abril de 1990) 
 

5. Algemesí: Reglament de normalització lingüística d'Algemesí  
(BOP València núm. 204, de 27 d'agost de 1992). 

 
6. Alzira: Reglament d'ús i normalització del valencià a la ciutat d'Alzira 
 
7. Banyeres de Mariola: Reglament de normalització lingüística de 

l’Ajuntament de Banyeres de Mariola 
(Aprovació pel Ple l’1 de març de 1994) 

 
8. Bellreguard: Reglament municipal d'ús preferencial del valencià de 

l'ajuntament de Bellreguard  
(BOP València núm. 112, de 12 de maig de 1992).  

 
9. Benicarló: Reglament municipal per a la normalització lingüística de 

l'Ajuntament de Benicarló  
(Aprovat pel Ple el 26 de març de 1992. BOP Castelló núm. 99, de 18 
d'agost de 1998) 

 
10. Benicàssim: Reglament municipal per a la normalització lingüística  

(BOP Castelló núm. 59, de 16 de maig de 1998) 
 

11. Betxí: Reglament municipal de normalització lingüística de Betxí  
(BOP Castelló núm. 70, de 13 de juny de 1989) 

 
12. Bonrepòs i Mirambell: Reglament municipal de normalització lingüística 

de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell  
(BOP València núm. 30, de 5 de febrer de 1992) 
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13. Borriana: Reglament municipal de normalització lingüística de Borriana  
(BOP Castelló núm. 43, de 9 d'abril de 1988) 

 
14. Canals: Reglament municipal de normalització lingüística de 

l'Ajuntament de Canals  
(BOP València núm. 242, de 10 d'octubre de 1989) 

  
15. Carcaixent: Reglament municipal per a la promoció de l'ús del valencià 

en el municipi de Carcaixent  
(BOP València núm. 206, de 31 d'agost de 1999) 

 
16. Carlet: Reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de Carlet  

(BOP València núm. 145, de 19 de juny de 1992) 
 

17. Castelló: Reglament de normalització de l’ús del valencià a l’Ajuntament 
de Castelló  
(BOP Castelló núm. 100, de 21 d’agost de 1990) 

 
18. Cocentaina: Reglament de normalització lingüística per al municipi de 

Cocentaina i el seu ajuntament  
(BOP Alacant núm. 270, de 23 de novembre de 2000)  

 
19. Dénia: reglament de normalització lingüística per al municipi de Dénia  

(BOP Alacant núm. 196, d'1 d'agost de 2002) 
 

20. Elx: reglament de normalització lingüística per al municipi d'Elx i el seu 
ajuntament  
(BOP Alacant núm. 121, de 25 de maig de 1997) 

 
21. Font d’En Carròs, la: Reglament de normalització lingüística  

(BOP València núm. 16, de 20 de gener de 1998) 
 

22. Godella: Reglament municipal per a la promoció de l'ús del valencià 
(BOP València núm. 169, de 18 de juliol de 2000) 

 
23. Moncofa: Reglament municipal per a la normalització lingüística 

ajuntament de Moncofa (BOP Castelló núm. 125, de 18 d'octubre de 
2002) 

 
24. Montserrat: Reglament d’ús i promoció del valencià de l’Ajuntament de 

Monserrat  
(22 de març de 2004) 

 
25. Muro: Reglament municipal sobre l'ús i la normalització del valencià al 

municipi de Muro  
(BOP Alacant, de 15 de maig de 2003) 

 
26. Mutxamel: Reglament de normalització lingüística del valencià per al 

municipi de Mutxamel  
(BOP Alacant núm. 65, de 20 de març de 2002) 
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27. Novelda: Reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de 

Novelda (Aprovat pel Ple el dia 7 de març de 1991) 
 

28. Ondara: Reglament de normalització lingüística de la vila d'Ondara 
(Aprovat pel Ple el 26 d’agost de 1988) 

 
29. Ontinyent: Reglament municipal sobre l'ús i la normalització del valencià 

al municipi de la ciutat d'Ontinyent 
(20 d’abril de 1995) 

 
30. Paterna: Reglament municipal d'ús i promoció de l'idioma valencià de 

l'Ajuntament de Paterna  
(BOP València núm. 90, de 17 d'abril de 1999. Modifica el reglament 
aprovat i publicat en el BOP València de 25 d’agost de 1993) 

 
31. Petrer: Reglament de normalització lingüística per al municipi de Petrer i 

el seu ajuntament  
(Setembre de 2000) 

 
32. Picanya: Reglament municipal de normalització lingüística  

(16 de maig de 1995) 
 

33. Picassent: Reglament municipal per a la normalització lingüística de 
l'Ajuntament de Picassent  
(BOP València núm. 10, de 13 de gener de 1994) 

 
34. Planes: Reglament municipal sobre l'ús i la normalització del valencià al 

municipi de la Vila de Planes 
(Aprovat pel Ple el 25 d’abril de 1992)  

 
35. Sagunt: Reglament d'Usos Lingüístics de l'Ajuntament de Sagunt 

(BOP València, núm. 73, de 26 de març de 2004) 
 

36. Santa Pola: Reglament de normalització lingüística  
(Aprovat el 1991) 

 
37. Silla: Reglament municipal sobre l'ús i la normalització del valencià al 

municipi de Silla 
(BOP València, núm. 101, de 30 d'abril de 1994)  

 
38. Sueca: Reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de Sueca  

(BOP València núm. 266, de 7 de novembre de 1992)  
 

39. Tavernes de la Valldigna: Reglament d'actuació preferencial del 
valencià de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna  
(BOP València núm. 127, de 29 de maig de 1992) 

 
40. Torrent: Reglament municipal de normalització lingüística de Torrent. 
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41. Torís: Reglament de normalització lingüística del poble de Turís  
(BOP València, de 24 d'octubre de 2000) 

 
42. València: Reglament sobre l'ús i la normalització del valencià al municipi 

de la ciutat de València  
(Aprovat pel Ple el 28 de juny de 1996)  

 
43. Vila-real: Reglament municipal per a la normalització lingüística de 

l'Ajuntament  
(BOP Castelló núm. 18, d’11 de febrer de 1995) 

 
44. Vinaròs: Reglament de normalització lingüística de Vinaròs  

(BOP Castelló núm. 23, de 22 de febrer de 1997. Modificació de l’article7 
en el BOP Castelló núm. 84, de 10 de juliol de 1999)  

 
45. Xàtiva: Reglament municipal per a la normalització lingüística del 

municipi de Xàtiva  
(BOP núm. 51, d'1 de març de 1989) 

 
46. Xirivella: reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de 

Xirivella  
(BOP València núm. 97, de 24 d'abril de 1994) 

 
47. Xixona: Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià a 

l’ajuntament i terme de Xixona  
(Aprovat pel Ple el 25 d’abril de 1997) 

 
48. La Mancomunitat del Xarpolar (agrupa les Valls d’Alcalà, Ebo i 

Planes): Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià a la 
Mancomunitat “El Xarpolar”  
(1992?) 

 
49. La Mancomunitat de Serveis Benestar Social de l’Ènova, Manuel, 

Rafelguaraf, Sant Joan de l’Ènova i Senyera: Reglament d’ús i 
normalització del valencià  
(BOP València núm. 263, de 5 de novembre de 1998). 
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ANNEX 11 
 

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA 

 
Article primer  
 
La vila de Banyeres de Mariola té com a llengua pròpia el valencià.  
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola té com a llengües oficials el valencià i el 
castellà.  
 
Article segon  
 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola estimularà la presa de consciència 
col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells 
d'intervenció dels ciutadans.  
 
Article tercer  
 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola normalitzarà l'aplicació del valencià en 
l'àmbit de la seua administració local.  
 
L'aplicació del present reglament no podrà comportar cap tipus de discriminació 
als ciutadans per raó de la llengua oficial que utilitzen davant de l'Administració 
municipal.  
 
Article quart  
 
L'Ajuntament comptarà dins del seu organigrama amb un consell o comissió 
encarregada d'assessorament i seguiment del procés de normalització 
lingüística amb les funcions següents:  
 
a) Promoure l'ús social de la llengua i la seua presència pública, creant un 
ambient de rendibilització a l'entorn del tema per part dels ciutadans.  
 
b) Dissenyar, ajudar i fer possible la normalització lingüística.  
 
c) Vetlar pel compliment municipal en matèria lingüística.  
 
d) Qualsevol altre objectiu que marque l'Ajuntament en cada moment del 
procés de normalització.  
 
Article cinquè  
 
Els àmbits d'actuació de la Regidoria de Política Lingüística són els següents:  
 
a) ENSENYAMENT 
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Estat de la qüestió al centres escolars: nivells de coneixement, normalització a 
nivell intern de l'escola, i de l'escola com a capacitadora d'alumnes (ús i 
coneixement).  
La normalització a l'Associació de Pares d'Alumnes i al claustre de cada centre 
en particular.  
 
b) ELS COMERÇOS, EMPRESES I CENTRES DE TREBALL 
La Regidoria ha d'encetar una campanya institucional de "la llengua al carrer", 
que tindrà com a objectiu la valencianització dels comerços amb diferents 
fases. Primer, analitzar l'estat de la qüestió i donar-se a conèixer (fitxer de 
comerços i estat de normalització), després caldrà posar en marxa els primers 
canvis (llistat de productes o preus, indicacions, rètols, etc.), i a partir dels 
resultats d'aquesta fase, caldrà anar endavant.  
 
Un bon pas que pot donar l'Ajuntament per encetar el procés de normalització 
als comerços i indústries és aprovar la moció sobre bonificació fiscal de la taxa 
sobre publicitat, en compliment de l'article 30 de la Llei d'Ús i també, amb 
caràcter general, l'article 33 de la mateixa Llei quan diu: "Els poders públics 
valencians fomentaran, en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que 
disposa aquesta llei, l'ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, 
laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives."  
 
En aquest àmbit d'actuació cal fer una referència especial a l'activitat 
empresarial dels impressors, per la seua tasca especial de difusors del 
llenguatge escrit i caldrà tenir un especial tracte amb aquestes entitats, 
assessorant-les per la normalització lingüística mitjançant el servici de traducció 
i correcció de textos.  
 
També caldrà tenir una especial sensibilització per la normalització de l'ús del 
valencià a totes les associacions, entitats privades, etc., del poble, perquè 
facen ús de la nostra llengua en la documentació que expedeixen, donada la 
seua importància sòcioeconòmica al si de la població.  
 
La Regidoria també haurà de desplegar la seua actuació en la conscienciació i 
l'assessorament per la retolació interna i externa en valencià i perquè dispose 
de material administratiu en valencià (reglaments, normatives, fulls d'encàrrecs 
i de tarifes, etc.) i que la comunicació interna es faça en valencià, en les 
consultes de professionals, metges, assessories laborals, advocats, notaria i 
empreses en general, amb especial incidència que facen ús del valencià en la 
publicitat (cartells, catàlegs, ràdio, etc.), així com la correspondència, 
comandes, facturació, etiquetatge i capçaleres d'impresos, etc., donant a 
conèixer les normes vigents sobre subvencions amb càrrec a la Generalitat.  
 
El mateix s'hauria d'aconseguir de les entitats financeres i d'estalvi, donada la 
seua especial importància en l'actual context sòcioeconòmic.  
 
Treballar, en definitiva, perquè fóra realitat el que diu l'article 17 de la Llei d'Ús: 
"Tots els ciutadans tenen dret a expressar-se en valencià en qualsevol reunió 
així com a desplegar en valencià llurs activitats professionals, mercantils, 
laborals, sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques."  
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c) L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 
 
En primer lloc, dins del procés de normalització lingüística caldrà tenir present 
la situació de l'ús del valencià a l'Ajuntament tant pel fet que cal predicar amb 
l'exemple, com perquè és el nivell oficial i administratiu més proper al ciutadà, i 
cal que aquest s'hi identifique.  
 
La situació real és que el nostre Ajuntament té, encara la retolació, la 
informació al públic i els impresos en castellà.  
 
Amb aquesta finalitat anem a proposar algunes actuacions que hauria 
d'executar l'Ajuntament. La relació no és definitiva ni tancada:  
 
– Retolació interna en valencià (indicadors de les diferents dependències, dels 
cartells, etc.) Només s'acompanyarà la versió en castellà en aquells casos en 
què la diferència fóra tal que impossibilite la comprensió dels no 
valencianoparlants.  
 
– Valencianització dels documents interns de l'Administració i diferents 
documents dels procediments administratius, segells, etc. Només quan ho 
demane l'administrat s'acompanyarà del document en castellà. 
Excepcionalment, s'adoptaran solucions bilingües en un mateix full: a 
l'esquerra, el text en valencià i a la dreta en castellà.  
 
– Les convocatòries, les circulars, els oficis i els escrits de règim interior.  
 
– Reciclatge lingüístic dels funcionaris, garantint la presència oficial del valencià 
en les relacions entre l'Administració i els administrats. A tal efecte, s'arbitraran 
les pràctiques necessàries per a destinar una persona encarregada o 
responsable de posar en pràctica el Reglament.  
 
– Que els funcionaris siguen bilingües, perquè l'administrat puga exercir els 
seus drets lingüístics, exigint que en la provisió de places de funcionaris o 
empleats s'incloga el coneixement oral i escrit de l'idioma.  
 
– Normalització lingüística de totes les dependències municipals 
descentralitzades de l'Ajuntament, en la retolació i ús de la llengua del personal 
contractat, serveis culturals (biblioteca, arxiu, etc.), serveis esportius 
(poliesportiu, camp de futbol, etc.), policia municipal, empreses arrendatàries 
de serveis públics (recollida de fem, etc.), serveis assistencials, llar de jubilats, 
festes locals (publicitat, programa de festes, documents de la Comissió de 
Festes, etc.), etcètera.  
 
– La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis a diaris i 
revistes, falques radiofòniques, cartells, fullets, memòries, etc., es faran en 
valencià com a regla general.  
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– Normalització de l'ús del valencià a altres instàncies de l'Administració com 
ara Correus, Telèfons, Jutjat de Pau, etc.  
 
– Retolació en valencià de les vies urbanes i interurbanes, de les partides del 
terme municipal, dels camins, dels paratges naturals, accidents geogràfics, 
pous, edificis històrics, retornant a la toponímia tradicional sempre que siga 
possible.  
 
d) RECUPERACIÓ DE LA TOPONÍMIA TRADICIONAL: RETOLACIÓ EN 
VALENCIÀ DELS CARRERS, DE LES PARTIDES, DELS CAMINS, DELS 
PARTGES, ETC.  
 
La normalització lingüística comporta també tornar a les nostres arrels com a 
poble, perquè la llengua n'és l'element definidor.  
 
I per tornar a les nostres arrels com a poble, reconciliats amb el nostre passat, 
caldrà que les nostres partides i camins del terme municipal segueixen sent 
retolades en la llengua del nostre poble, així com els accidents geogràfics 
(barrancs, muntanyes, etc.), i paratges naturals (fonts, coves, etc.), pous, 
edificis històrics, etc.  
 
La tasca normalitzadora s'haurà d'estendre també a aquelles senyalitzacions 
d'indicadors de carreteres i de trànsit que nosaltres coneguem i que la 
Conselleria d'Obres Públiques oblida o no coneix del nostre terme, i en aquest 
casos ho farem en la nostra llengua i amb el nom pel qual nosaltres ho 
coneixem. Serà una manera de fer conèixer als altres el nostre passat i el 
nostre present com a poble.  
 
Legalment aquesta llavor per part de l'Ajuntament és totalment legítima perquè 
així ho autoritza la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i el Decret 145/86, de 
24 de novembre, sobre senyalització de vies i serveis públics.  
 
e) ALTRES ÀMBITS D'ACTUACIÓ  
 
– Edició i repartiment de material en valencià.  
 
– Presència i exigència de l'ús de la llengua en totes les activitats públiques, 
festes, conferències, actes oficials, actes culturals, esports, etc.  
 
– Participació de la Regidoria en les mitjans de comunicació locals o comarcals 
mitjançant articles, etc., fent ús de l'idioma i reclamant-lo per part dels altres.  
 
– Promoure la creació a curt termini d'una emissora de ràdio en valencià, pel 
que caldrà seguir els tràmits legals oportuns.  
 
– Coordinant-se amb altres comissions, regidories o grups que treballen en 
l'àmbit de la promoció idiomàtica per tal d'intercanviar materials i experiències 
junt amb entitats de caràcter públic dependents de la Diputació, Generalitat 
Valenciana, Gabinet d'Ús i Ensenyament o altres institucions públiques de la 
nostra àrea lingüística.  
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Article sisé  
 
1. L'Administració municipal, com a regla general, durà a terme la tramitació 
dels expedients en valencià.  
 
2. Les còpies o certificacions expedides per l'Administració municipal s'hauran 
de lliurar en valencià, excepte en aquells casos en què els interessat6s les 
demanen expressament en versió castellana.  
 
Article seté  
 
Seran redactats en valencià:  
 
1. Els oficis i escrits dirigits a autoritats, organismes i dependències de les 
entitats públiques radicades al País Valencià o altres territoris on el català és 
llengua oficial.  
 
2. Els oficis i els escrits dirigits a particulars domiciliats en territoris on el català 
siga llengua oficial, excepció feta dels casos previstos en el punt 2 de l'article 
anterior.  
 
Article vuité  
Les disposicions normatives de caràcter general de l'Ajuntament de Banyeres 
de Mariola es publicaran en el DOGV, en les dues llengües oficials.  
 
Article nové  
L'aplicació de les tècniques informàtiques a les tasques administratives, 
s'hauran de fer d'acord amb les disposicions del present Reglament.  
 
Article desé  
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola, per tal d'assegurar el funcionament 
d'aquest Reglament, posarà els mitjans necessaris i propiciarà les accions més 
convenients. La Regidoria de Normalització Lingüística vetlarà per 
l'acompliment dels objectius descrits en el present Reglament mitjançant una 
planificació a curt i mitjà termini.  
 
No obstant això, el Ple, amb el seu superior criteri, decidirà allò que estime més 
oportú.  
 
Aquest Reglament va ser aprovat per unanimitat de les tres forces polítiques 
(PSOE, PP i EU) en sessió ordinària del Ple municipal el dia 1 de març de 
1994.  
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Annex 12 
 

Reglament sobre l’ús i la normalització del 
valencià al municipi de la ciutat de València. 

Any 1996 
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ANNEX 12 
 

REGLAMENT SOBRE L'ÚS I LA NORMALITZACIÓ DEL 
VALENCIÀ AL MUNICIPI DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

 
Capítol primer 

Dels principis generals 
 
Article 1 
 
1. El present reglament té per objecte genèric el desenvolupament i l'aplicació 
dins l'àmbit d'actuació municipal de l'Ajuntament de la ciutat de València d'allò 
que disposa l'article seté de l'Estatut d'Autonomia i la Llei de les Corts 
Valencianes 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià. 
 
a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes de conéixer i usar el 
valencià. 
 
b) Establir el valencià com a llengua usual de l'Ajuntament de la ciutat de 
València i la seua Administració municipal, i alhora fixar el marc de les 
obligacions específiques que se'n deriven per als seus regidors i empleats 
públics. 
 
c) Protegir la recuperació del valencià i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la 
vida ciutadana. 
 
d) Donar efectivitat a l'ús normal i oficial del valencià. 
 
e) Normalitzar la situació del valencià dins l'àmbit de l'Administració local de la 
ciutat de València, entitats i institucions dependents d'aquesta. 
 
Article 2 
 
1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de València. Tots tenen el dret a 
conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit davant les instàncies públiques, amb 
plens efectes administratius i jurídics. I els funcionaris tenen l'obligació de 
conéixer-lo i usar-lo. 
 
2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals o escrits, 
públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són 
expressats totalment o parcial en valencià, i produeixen plens efectes 
administratius i jurídics. 
 
El valencià, com a llengua pròpia de la ciutat de València, ho és també de 
l'Administració local i de les entitats i institucions públiques dependents 
d'aquesta. 
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Capítol segon 
De l'ús del valencià 

 
Article 3. De l'ús oral 
 
1. Tot el personal de l'Ajuntament de la ciutat de València procurarà usar 
preferentment el valencià en les seues relacions de treball amb qualsevol/vulla 
funcionari/ària o empleat/ada públic/a de l'Ajuntament, amb la resta 
d'administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i uns 
altres òrgans complementaris. 
 
2. Les manifestacions orals dels ciutadans es formalitzaran en la llengua 
lliurement emprada per aquests. 
 
Article 4. De l'ús escrit 
 
1. D'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana tots 
els acords que adopte l'Ajuntament de València es redactaran preferentment en 
valencià i aquests tindran validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, 
tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents impresos i formularis en 
valencià emprats per l'Ajuntament en la seua actuació. 
 
2. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple o qualsevol òrgan de 
l'Ajuntament es redactaran i traslladaran al Llibre d'Actes en valencià. 
 
Article 5. Documentació administrativa interna 
 
Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, 
així com les comissions informatives, els ordres del dia, actes i la resta d'escrits 
i documentació adreçada als/a les regidors/es o al personal de l'Ajuntament es 
farà en valencià, tret d'aquells que en demanen expressament la traducció. En 
aquest últim cas es farà en les dues llengües. 
 
Article 6. Documentació administrativa externa 
 
1. Els escrits i comunicacions que hagen de tindre efectes fora del terme 
municipal de València, i dins l'àmbit de la Comunitat Valenciana, seran 
redactats en valencià, tret dels territoris declarats de predomini lingüístic 
castellà en l'article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i 
Ensenyament del Valencià, que també ho seran en castellà. 
 
2. En cas de produir-se els efectes fora del territori de la Comunitat Valenciana 
seran redactats en castellà sense perjudici que també ho siguen en valencià. 
 
Article 7. Documentació administrativa adreçada als/a les ciutadans/anes 
 
1. En les actuacions administratives d'ofici o a instància de part, les 
notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte els/les 
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ciutadans/anes, es faran en valencià sempre que la persona interessada no 
haja indicat expressament la utilització del castellà. 
 
2. En els casos en què es considere oportú, tot i que el valencià siga la primera 
llengua, hi haurà la traducció al castellà. 
 
3. L'Ajuntament de la ciutat de València podrà requerir que els estudis, 
projectes i treballs anàlegs que encarregue a tercers li siguen lliurats en 
valencià. 
 
Article 8. L'actuació administrativa dels/de les ciutadans/anes 
 
Tindran plena validesa i eficàcia jurídica els escrits presentats en valencià, els 
quals no podran ser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de 
requeriments de traducció ni de cap altra exigència. 
 
Article 9. Registres administratius 
 
Els registres administratius de l'Ajuntament seran en valencià. Les inscripcions 
o els assentaments que s'hagen de realitzar es faran en la llengua sol·licitada 
per les persones interessades en la qual s'haurà redactat o atorgat el document 
que s'ha d'assentar. 
 
Article 10 
 
Les màquines d'escriure, equips informàtics i tot el material adquirit per a ser 
emprat per l'Ajuntament s'haurà d'adaptar en la màxima mesura possible i ser 
útil a l'ús preferencial del valencià. 
 
 

Capítol tercer 
Del Gabinet de Normalització Lingüística 

 
Article 11 
 
1. Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest reglament, l'Ajuntament de la 
ciutat de València crearà un Gabinet de Normalització Lingüística, que 
dependrà de l'Alcaldia, el qual tindrà les següents funcions: 
 
a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'ús del valencià a tots els 
àmbits de la vida ciutadana i especialment dins l'àmbit intern de l'Administració 
municipal. 
 
b) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics. 
 
c) Realitzar un servei públic intern d'assessorament lingüístic. 
 
d) Exercir la direcció dels cursos municipals de valencià. 
 
e) Dinamitzar l'ús del valencià. 
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f) Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d'actuació. 
 
2. De la mateixa manera, aquest Gabinet municipal farà també les funcions 
d'assessorament, d'animació, de traducció per als ciutadans i ciutadanes que 
ho requerisquen, i alhora fomentarà l'ús del valencià en les activitats 
professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i 
associatives. 
 
 

Capítol quart 
De la promoció del valencià 

 
Article 12 
 
1. Dins el marc de les seues atribucions, aquest Ajuntament subvencionarà o 
bonificarà les activitats de tota classe relacionades amb el foment del valencià 
o qualsevol altra manifestació social d'actuació preferencial del valencià dins 
del territori municipal. 
 
2. L'Ajuntament informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades 
perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià en les 
retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i en comunicacions orals i 
escrites. 
 

Capítol cinqué 
Dels llocs de treball i del personal 

 
Article 13 
 
1. L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i perfeccionament del 
valencià per a tot el personal que treballa al seu servei i que no tinga els 
coneixements necessaris per exercir les seues funcions. 
 
2. L'Ajuntament crearà les places de dinamitzadors lingüístics que calga perquè 
ensenyen, assessoren i dinamitzen l'ús del valencià, i animen el personal de 
l'Ajuntament i corregisquen i traduïsquen la documentació administrativa 
municipal, així com totes aquelles del Gabinet Municipal de Normalització 
Lingüística. 
 
3. En les bases de convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de 
treball laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià, tant oral com 
escrit, per tal que puguen realitzar les funcions públiques d'acord amb els 
principis d'ús del valencià prevists en aquest reglament. 
 
4. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà iniciar els llocs de treball 
on és preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià. 
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Article 14 
 
1. Els llocs de treball que tinguen relació directa amb el públic hauran d'estar 
ocupats per personal que tinga coneixements suficients de valencià oral i escrit, 
per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. Aquest 
coneixement es justificarà amb les corresponents certificacions oficials. 
 
2. D'acord amb el que disposa l'article 13.1 d'aquest reglament, l'Ajuntament 
propiciarà l'ensenyament del valencià al seu personal. 
 

Capítol sisé 
Dels mitjans de comunicació 

 
Article 15 
 
1. L'Ajuntament de la ciutat de València promourà l'ús preferencial del valencià 
en els mitjans i canals de comunicació propis, com ara el Butlletí d'Informació 
Municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins 
a assolir una normalització total. Aquesta prescripció és igualment aplicable a 
tots els organismes autònoms i empreses municipals com l'EMT, el Palau de la 
Música, el Palau de Congressos, la Junta Central Fallera, la Fundació 
Municipal d'Esports, Fundació Municipal de Cine, etc. 
 
2. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, en 
valencià. 
 
3. Es ratifica el costum centenari de proclamar els bans en valencià. N'hi haurà, 
però, versió castellana, sempre que calga per tal de satisfer els/les 
ciutadans/anes interessats/ades. 
 
 

Capítol seté 
De la toponímia i de la senyalització 

 
Article 16 
 
1. Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la 
valenciana que és la tradicional, la històrica i la correcta. 
 
2. Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevulla 
denominació que servisca per indicar un indret o espai determinat dins del 
territori municipal, així com la toponímia menor del terme municipal, tenen com 
a forma oficial la valenciana. 
 
Article 17 
 
1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i 
serveis municipals hauran d'estar escrits en valencià. 
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2. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat 
municipal, com ara vehicles, immobles o utillatge en general es procedirà de la 
mateixa manera. 
 
3. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, l'elaboració 
dels quals siga competència municipal, seran redactats preferentment en 
valencià. 
 

Disposicions addicionals 
 
Primera 
 
L'Ajuntament de València comptarà amb consignació pressupostària per 
facilitar les tasques i els objectius propis d'actuació preferencial del valencià. 
 
Segona 
 
L'Ajuntament de València posarà els mitjans per a motivar el personal per tal 
que use el valencià al seu treball. 
 
Tercera 
 
La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, després de la tramitació prèvia en 
la Comissió de Cultura, prendrà les mesures adequades per a la consecució 
d'allò previst en aquest Reglament. 
 
Quarta 
 
L'aplicació del present reglament, pel que fa al personal de l'Ajuntament, 
s'encomana als caps dels òrgans, tant d'Administració general com 
d'Administració especial. 
 
Cinquena 
 
Les mesures que caldrà prendre comptaran amb l'orientació tècnica del 
Gabinet de Normalització Lingüística i s'executaran amb la participació dels 
representants del personal de l'Administració municipal. 
 

Disposició transitòria 
 
Totes les disposicions d'aquest reglament hauran d'ésser acomplides dins el 
termini de tres anys, de manera que el 25 d'abril de 1999, últim aniversari de la 
Batalla d'Almansa al segle XX, l'Ajuntament de la ciutat de València, es trobe 
en condicions d'oferir un exemple de valencianitat a tot el país del qual és cap i 
casal. 
 
València, 28 de juny de 1996 
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Annex 13 
 

Reglament de normalització lingüística de 
Vinaròs. Any 1999
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ANNEX 13 
 

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE VINARÒS 
(BOP Castelló núm. 84, de 10 de juliol de 1999) 

 
Article 1 
 
1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Vinaròs. Tots els seus 
ciutadans i ciutadanes tenen el dret a conéixer-lo i usar-lo oralment o per escrit 
en les instàncies públiques. 
 
Article 2 
 
Els objectius d'aquest Reglament són els següents: 
 
a) Fer efectiu el dret de tota la ciutadania a conéixer i usar el valencià. 
 
b) Promoure la recuperació del valencià i fomentar-ne l'ús en tots els àmbits de 
la vida ciutadana. 
 
c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l'Administració 
local i del municipi de Vinaròs. 
 
d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'administració local de 
l'Ajuntament de Vinaròs. 
 
e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del 
valencià en tots els àmbits socials. 
 
Article 3 
 
1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Vinaròs i que siguen publicats o se'ls 
done publicitat, s'hauran de redactar també en valencià fins a completar 
progressivament el procés de normalització idiomàtica. 
 
2. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, 
impresos i formularis redactats en valencià. 
 
Article 4 
 
La redacció de tots els documents públics es farà, preferentment, en valencià 
fins a la plena normalització, com a llengua pròpia de l'Administració i del 
municipi. Tanmateix es garantiran els drets dels ciutadans i ciutadanes a 
adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les llengües oficials (valencià i 
castellà) oralment i per escrit, i a obtenir-se resposta en la llengua utilitzada. 
 
Article 5 
 
1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al 
servei de l'Administració local (o òrgans que en depenen) haurà de posseir el 
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coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que 
ha d'exercir, que faça possible d'atendre el ciutadà en la llengua que aquest 
sol·licite. 
 
2. L'Ajuntament, d'acord amb el paràgraf 5.1, demanarà a les bases de 
convocatòries per a la provisió de places a l'Administració local, el coneixement 
dels idiomes oficials. El nivell de les proves que cal realitzar i la seua puntuació 
hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball que s'ocupe. 
 
Article 6 
 
1. L'Ajuntament de Vinaròs haurà de promoure i utilitzar el valencià en totes les 
dependències municipals ja sia centrals o descentralitzades (Biblioteca, Arxiu, 
Serveis Socials, Patronat Municipal d'Esports, Acadèmia de Música, et.) 
empreses municipals de servies públics, serveis assistencials, estes locals, etc. 
 
Així mateix, es promourà el valencià en els mitjans de comunicació propis 
(Setmanari Vinaròs), fins a assolir una normalització total. 
 
2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal 
tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran 
únicament en la forma oficial valenciana. 
 
3. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, 
revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, comunicats per megafonia, 
cartells, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc. es faran en valencià. 
 
4. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, 
íntegrament en valencià. 
 
Article 7 
 
1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Vinaròs subvencionarà 
les activitats d'entitats, associacions o empreses públiques o privades que 
empren el valencià. Així mateix, informarà i assessorarà totes les entitats 
públiques o privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús 
del valencià. 
 
2. Totes aquelles publicacions d'entitats i aquelles publicitats que es facen per 
qualsevol mitjà de comunicació: cartells, ràdio, si estan redactades íntegrament 
en valencià, podran comptar amb una ajuda econòmica preferent. 
 
Article 8 
 
Tots els topònims del terme i els noms de les vies públiques es retolaran 
únicament en valencià. En els indicadors d'informació pública es podrà valorar 
la conveniència d'utilitzar altres llengües. 
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Article 9 
 
1. L'Ajuntament de Vinaròs demanarà a les administracions públiques 
radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten 
estiga redactada, preferentment en valencià. 
 
2. L'Ajuntament instarà els organismes que hagen de col·locar rètols o 
indicacions al terme municipal de Vinaròs perquè ho facen en valencià. 
 
3. Els escrits que siguen adreçats a les autonomies catalana i balear es faran 
en valencià per tal com la llengua és comuna. 
 
Article 10 
 
Els objectius del Gabinet de Normalització Lingüística seran els següents: 
 
a) Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva 
normalització del valencià. 
 
b) Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats. 
 
c) Organitzar cursos de reciclatge permanents per als funcionaris i empleats 
públics, com també per a altres col·lectius que ho necessiten. A més dels 
cursos d'ensenyament general caldrà planificar-ne d'específics (administratiu, 
mitjans de comunicació, llenguatge comercial i textos jurídics) d'acord amb les 
necessitats existents. 
 
d) Assessorar, preparar i proposar la necessitat i la baremació dels exercicis de 
valencià que es realitzen en les proves d'accés de les convocatòries públiques 
a l'Ajuntament. 
 
e) Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, 
procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es facilitaran els tràmits 
a tota persona interessada a beneficiar-se amb aquestes ajudes. 
 
f) Fomentar i dur a terme activitats i campanyes per a l'ús del valencià. 
 
g) Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d'aquest 
Reglament dintre de les normes lingüístiques de la Universitat. 
 
Article 11 
 
El Gabinet de Normalització Lingüística s'ubicarà en dependències municipals. 
 
Article 12 
 
1. El Gabinet de Normalització Lingüística serà dotat amb una partida 
específica al pressupost municipal ordinari, suficient per a desenvolupar els 
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programes que ha de realitzar i cobrir les despeses tant materials com 
humanes necessàries per al seu bon funcionament. 
 
2. Els pressupostos anuals de la Corporació contemplaran una quantia 
personal sobre la partida anterior per tal de subvencionar les activitats 
recollides en l'article 7 i de conformitat amb la corresponent convocatòria 
pública anual d'ajudes. 
 
Article 13 
 
Per dur a terme les funcions i tasques assignades, el Gabinet serà dotat amb 
els mitjans humans i materials (mínims) següents: 
 
a) Una persona que estiga en possessió del grau superior de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, que desenvoluparà la seua tasca 
com a tècnic lingüístic durant un període de promoció no superior a tres anys, 
fins a la convocatòria de concurs públic. 
 
b) Equip informàtic, bibliografia de consulta i subscripció a publicacions oficials i 
professionals especialitzats. 
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Annex 14 
 

Reglament d’ús i promoció del valencià de 
l’Ajuntament de Montserrat. Any 2004 
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ANNEX 14 
 

REGLAMENT D’ÚS I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ DE 
L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT 

 
Preàmbul 

 
Un reglament de promoció de l’ús del valencià és un conjunt de normes o 
preceptes dictats pel poder executiu, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, per 
al funcionament d'una corporació, en aquest cas en matèria lingüística. 
 
D'acord amb l'article 4.1 de la Llei de Bases del Règim Local (LBRL) i el 
Reglament d'Organització i Funcionament de les administracions locals (ROF) 
el municipi, la província i l'illa gaudeixen de potestat reglamentària i 
d'autoorganització. Per tant, tenen la potestat de dictar disposicions de caràcter 
general que integraran l'ordenament jurídic. 
 
Així, l'art. 4 LBRL estableix que: “Dins de l'esfera de les seues competències 
correspon als municipis: a) les potestats reglamentàries i d'autoorganització.” 
 
L'article 55 del Text refós de règim local assenyala que: “En l'esfera de la seua 
competència, les entitats locals podran aprovar ordenances i reglaments...” 
 
D’altra banda, la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del 
Valencià, estableix: “Article 5. L’Administració adoptarà les mesures que 
calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar 
qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la 
promoció i el coneixement del valencià. 
 
Article 7.1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és 
també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l’Administració 
local i de les altres corporacions i institucions públiques dependentes 
d’aquelles. 
 
Art 27. El Consell de la GV, mitjançant disposicions reglamentàries,fomentarà 
l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents 
d'aquesta. 
 
Art. 28. De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d'acord amb 
els principis i excepcions determinats per la present Llei.”És per això que 
nombrosos ajuntaments valencians han aprovat reglaments que regulen els 
usos lingüístics d’aquestes institucions: Alcoi, l’Alcúdia, Aldaia, Algemesí, 
Benicarló, Benicàssim, Carcaixent, Carlet, Castelló de la Plana, Cocentaina, 
Elx, la Font d’En Carròs, Novelda, Ontinyent, Paterna, Petrer, Picanya, Planes, 
Santa Pola, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, València, Vila-real, Vinaròs, 
Xirivella, Xixona, la mancomunitat el Xarpolar i la mancomunitat Serveis 
Benestar Social de l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan i Senyera, etc. 
 
Aquest Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l’àmbit 
d’actuació municipal de l’Ajuntament de Monserrat el que disposa l’article seté 
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de l’Estatut d’Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d’Ús i 
Ensenyament del Valencià (LUEV). 
 
Fonaments jurídics.- 
Amb el suport legal de l’article 3.3 de la Constitució espanyola de 27 de 
desembre de 1978, on el número 3 proclama que “la riquesa de les diferents 
modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció”, l’Estatut d’Autonomia de 1982 ens dóna les 
bases legals, per les quals demanem a l’Ajuntament de Monserrat que encete 
un procés de normalització lingüística. 
 
L’Estatut, en l’article seté comença indicant que: “... els dos idiomes oficials de 
la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-
los i a usar-los”. 
 
El mateix article seté recull la negació de la possibilitat de discriminació per raó 
de llengua i estableix un àmbit d’actuació ampli. És, en definitiva, un precepte 
que estableix la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues 
llengües afectades en una situació d’igualtat, per tot el que fa referència al seu 
ús oficial. I amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d’escollir la llengua 
per a expressar-se i l’Administració ha de garantir les condicions perquè això 
siga. 
 
Ens interessa ara, especialment, el desenvolupament dins l’àmbit de 
l’Ajuntament de Monserrat, d’allò que diu el Títol Quart de la Llei 4/1983 d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, que contempla l’actuació dels poders públics en el 
foment de la utilització del valencià en les activitats administratives i el seu 
coneixement pels funcionaris i empleats. 
 
Els articles 27 i 28 d’aquesta Llei imposen als poders públics l’obligatorietat de 
fomentar l’ús del valencià en totes les activitats administratives. Es tracta d’una 
norma imperativa a complir pels diferents nivells de l’Administració, i que afecta 
també a l’Administració local. 
 
I l’article 33 imposa als poders públics que: “... fomentaran en l’àmbit de la seua 
competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei l’ús del valencià en les 
activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, 
artístiques i associatives.” 
 
El títol cinqué de la mateixa Llei parla dels termes municipals de predomini 
lingüístic valencià (art. 35), en el qual queda inclòs Monserrat. 
 
Finalment, la Disposició Transitòria Primera de la Llei estableix que totes les 
mesures indicades, pel que fa a l’ús i ensenyament del valencià, les hauran de 
realitzar totes les administracions –inclosa l’Administració local- en un termini 
de tres anys. A hores d’ara aquests tres anys ja han passat. 
 
També és important quant a aquest reglament sobre normalització lingüística el 
Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana, que diu en el seu article primer: 
“Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els 
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camins, les estacions ferroviàries i d’autobusos, els ports comercials, els de 
refugi i els esportius, de les dependències i els serveis d’interés públic que 
depenen de (...) les entitats locals (...) i dels serveis que aquestes gestionen per 
concessió...” 
 
D’altra banda, la llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública, en el seu article 19.1 estableix que: “En les convocatòries per a 
l’accés a la funció pública, les administracions públiques, en el respectiu àmbit 
de llurs competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris 
degudament capacitats com cal, per a cobrir els llocs de treball a les comunitats 
autònomes que gaudisquen de dues llengües oficials.” I segons el Reglament 
de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l’Administració de l’Estat, R.D. 
33/1986, que en el seu article sisé diu que són faltes greus: “Tota actuació que 
supose discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 
naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social.” 
 
Finalment, i per acabar aquesta relació legislativa, cal fer menció de l’article 86 
del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, per al seu 
posterior desplegament i 
aplicació. 
 
1. Àmbit lingüístic 
1.1. Els usos lingüístics de l’Ajuntament de Monserrat es regeixen pels criteris 
continguts en aquest document. 
 
1.2. Sempre que en aquest document apareix la denominació Ajuntament de 
Monserrat s’ha d’entendre que es refereix també a totes les regidories, els 
departaments, els serveis, els òrgans, els organismes i els ens que el 
componen o en depenen. 
 
1.3. Sempre que en aquest Reglament apareix la denominació valencià referida 
a llengua, que és la recollida a l’Estatut d’Autonomia, s’hi ha d’entendre la 
varietat de la llengua catalana pròpia dels valencians, tal com recullen els 
diccionaris normatius de les dues llengües oficials. 
 
1.4. En aquells casos en què es parla d’”àmbit lingüístic propi” o “del mateix 
domini lingüístic”, s’hi ha d’entendre els territoris que formen part de l’àmbit 
lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics 
de l’Antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia, és a dir, 
Comunitat Valenciana, Illes Balears i Catalunya. 
 
2. Criteri lingüístic general 
2.1. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua serà el referent normatiu oficial del 
valencià per a l’Ajuntament de Monserrat. 
 
2.2. D’acord amb l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia, el valencià és la llengua 
pròpia de l’Ajuntament de Monserrat, i com a tal és la llengua d’ús general i 
prioritari tant en l’activitat institucional com en l’administrativa. 
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3. Competències 
Correspon als òrgans de govern de l’Ajuntament de Monserrat la facultat de 
vetlar per l’aplicació i el compliment d’aquest Reglament. 
 
4. Denominacions 
4.1. La denominació oficial de la corporació municipal de Monserrat és 
“Ajuntament de Monserrat”, en valencià. 
 
4.2. La denominació oficial de totes les regidories, els departaments, els 
serveis, els òrgans, els organismes, els ens i els edificis que componen 
l’Ajuntament o en depenen serà en valencià. 
 

CAPÍTOL PRIMER.- DELS PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 1. 
1. El valencià, llengua històrica i pròpia del poble valencià, és la llengua pròpia 
del municipi de Monserrat. 
 
2. El valencià, com a llengua pròpia del municipi de Monserrat, ho és també de 
la seua administració local i de les entitats públiques que depenen d’aquesta. 
 
3. Tots els ciutadans i totes les ciutadanes tenen el dret de conéixer-lo i d’usar-
lo, oralment i per escrit, amb les instàncies públiques, amb plens efectes 
administratius i jurídics. 
 
4. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents 
impresos i formularis redactats en valencià. 
 
5. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, 
públics o privats, no donaran lloc a cap tipus de discriminació si són expressats 
total o parcialment en valencià, i produeixen plens efectes administratius i 
jurídics de la mateixa manera que si foren expressats en castellà. 
Conseqüentment, no seran objecte de cap mena de dificultat, d’ajornament, de 
requeriment de traducció, ni de cap altra exigència. 
 
Article 2. 
Es garanteix el dret dels ciutadans i ciutadanes a adreçar-se a l’Ajuntament en 
qualssevol de les dues llengües oficials. 
 
Article 3. 
Els objectius d’aquest Reglament són els següents: 
a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i totes les ciutadanes a conéixer i 
usar el valencià. 
b) Promoure’n i protegir la recuperació, i fomentar-ne l’ús en tots els àmbits de 
la vida ciutadana. 
c) Fer efectiu l’ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l’Administració 
local de l’Ajuntament i del poble de Monserrat. 
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d) Generalitzar i normalitzar l’ús del valencià en l’àmbit de l’Administració local 
de Monserrat, entitats i institucions públiques dependentes d’aquesta. 
e) Establir el valencià com a llengua normal de l’Ajuntament del municipi de 
Monserrat i de la seua administració municipal, tot fixant el marc de les 
obligacions específiques que se’n deriven per als seus regidors i empleats 
públics. 
f) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del 
valencià en tots els àmbits socials i els nivells d’intervenció dels ciutadans i 
ciutadanes. 
 

CAPÍTOL SEGON. DE L’ÚS ADMINISTRATIU 
 

Article 4. De l’ús oral del personal. 
1. Tot el personal de l’Ajuntament de Monserrat procurarà utilitzar 
preferentment el valencià en totes les seues relacions de treball amb qualsevol 
fucionari/ària o empleat/ada públic/a de l’Ajuntament, amb la resta 
d’administracions valencianes i en les sessions dels òrgans de govern i altres 
òrgans complementaris. 
 
2. Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic estaran 
atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de valencià, per tal 
d’atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada. 
 
3. El personal municipal que ocupe llocs de relació amb el públic iniciarà 
sempre en valencià el contacte amb els ciutadans, amb el registre adequat, ja 
siga directament o telefònicament, sense perjudici d’atendre’l en l’altra llengua 
oficial si els ciutadà ho manifesta així. 
 
4. Els matrimonis civils oficiats pels membres de la corporació municipal seran 
oficiats en valencià, sense perjudici que ho siga també, si així hom ho demana, 
en castellà. 
 
Article 5. Expressió pública dels càrrecs municipals. 
Els càrrecs polítics i administratius de l’Ajuntament procuraran expressar-se en 
valencià en els actes públics i en les seues actuacions, quan la intervenció siga 
per raó del càrrec, a fi de potenciar i dignificar la llengua. 
 
Article 6. De l’ús escrit. 
1. D’acord amb les normes d’ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots 
els acords que adopte l’Ajuntament de Monserrat, es redactaran en valencià. 
 
2. En aquest sentit, les actes de les sessions del Ple o de qualsevol òrgan de 
l’Ajuntament es redactaran i traslladaran al llibre d’Actes en valencià. També 
s’hi han de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb 
personalitat jurídica que depenen d’aquest Ajuntament. 
 
3. L’Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives 
o serveis, en la seua actuació administrativa han de redactar la documentació 
en valencià. 
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4. En qualsevol cas que s’utilitze el valencià juntament amb el castellà, allò 
escrit en valencià ocuparà un espai preferent. 
 
Article 7. Documentació administrativa interna. 
1. Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, 
així com les comissions informatives, els ordres del dia, les actes i la resta 
d’escrits i documentació dirigida als regidors i a les regidores, o al personal de 
l’Ajuntament es farà en valencià, tret d’aquells que demanen expressament la 
seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.  
 
2. Tots els impresos d’ús intern s’han de redactar en valencià. 
 
3. Tots els oficis interns, providències, diligències, informes, propostes de 
resolució, resolucions, convocatòries i actes, es faran en valencià sense cap 
mena de traducció, tret d’aquells que ho demanen expressament. Als quals 
se’ls entregarà en ambdues llengües. 
 
4. Tots els expedients administratius s’han de tramitar en valencià. 
 
Article 8.- Documentació administrativa externa. 
1. L’àmbit d’actuació d’aquest article, en general, fa referència a les 
administracions públiques dins les quals queda inclosa la civil i militar de l’Estat 
i la de Justícia. 
 
2. La documentació de l’Ajuntament adreçada als jutjats i tribunals i, en general, 
a l’Administració de Justícia i les actuacions orals i escrites fetes davant els 
tribunals pels lletrats directors o representants de l’Ajuntament, ha de ser en 
valencià dins l’àmbit lingüístic propi. 
 
3. Els escrits i les comunicacions que hagen de tindre efectes fora del terme 
municipal de Monserrat, i dins l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana, 
seran redactats en valencià. 
 
4. Aquells escrits i les comunicacions que vagen adreçades a aquelles 
comunitats que comparteixen la nostra pròpia llengua, hauran d’estar escrites 
en valencià. 
 
5. En el cas que els efectes es produïren fora del territori de la Comunitat 
Valenciana, seran redactats en castellà i en valencià, per tal de donar a 
conéixer el nostre fet idiomàtic. O bé, quan siga possible, en la llengua oficial 
pròpia del territori en què estiguen ubicades. 
 
6. L’Ajuntament de Monserrat sol·licitarà a les administracions públiques 
radicades a la Comunitat Valenciana, que tota la documentació que li siga 
tramesa estiga redactada en valencià. 
 
Article 9. Comunicacions fora del territori valencià. 
1. Les comunicacions i les notificacions a persones físiques o jurídiques 
residents fora del territori valencià es faran en valencià quan ho demanen, quan 
siguen d’un territori del mateix domini lingüístic o quan conste que el coneixen. 
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Si no, es faran en castellà o, si és possible i ho demanen, en la llengua oficial 
pròpia de la comunitat autònoma o país de residència, acompanyats en els dos 
casos de la versió valenciana. 
 
Article 10. Documentació i actuació administrativa de l’administració 
dirigida a l’administrat. 
1. Les actuacions administratives d’ofici, dins les quals tenim les 
comunicacions, rebuts, certificacions, invitacions, saludes, anuncis, edictes, 
bans, etc, es faran en valencià sempre que la persona interessada no haja 
indicat expressament la utilització del castellà. En aquest cas, es faran en les 
dues llengües. 
 
Article 11. Documentació i actuació administrativa de l’administrat a 
l’administració. 
1. En els expedients administratius iniciats a instància de part, dins dels quals 
tenim els documents que inicien el procediment (com són instàncies, peticions i 
denúncies, etc.), els documents que es formulen durant el procediment (com 
són sol·licituds, nomenaments de representants, queixes, plecs de descàrrecs, 
denúncies de demora, declaracions, etc.), els documents que acaben el 
procediment (com són el desistiment i la renúncia de drets, etc.) i els 
documents que impugnen actes administratius (com són interposicions de 
recurs, reclamacions prèvies a l’acció civil o laboral i sol·licituds, etc.), 
l’Ajuntament de Monserrat haurà de comunicar-los tot allò que els afecte en 
valencià, qualsevol que fos la llengua oficial en què s’hagués iniciat, tret 
d’aquells que ho demanen expressament en castellà, als quals se’ls entregarà 
en ambdues llengües. 
 
2. Mentre no es demane altra cosa per part dels interessats, l’expedició de 
certificats i testimoniatges es farà en valencià. 
 
Article 12. Registres administratius. 
En els registres administratius de l’Ajuntament i dels organismes que en 
depenen, els assentaments seran en valencià. 
 
Article 13. Impresos. 
1. Els impresos i els models oficials d’escrits estaran a disposició dels 
administrats en les dues llengües oficials. S’han d’oferir en versió valenciana, 
sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les 
persones interessades podran demanar la versió en castellà. 
 
2. Els impresos i els models d’ús intern de l’Administració municipal seran 
únicament en valencià. 
 
Article 14. Signes d’identificació. 
Les capçaleres dels documents i els impresos oficials, els segells de goma, els 
mata-segells, i en general, tots els signes d’identificació de la corporació 
estaran escrits en valencià. 
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Article 15. Documents públics i contractes 
Els documents públics i contractuals atorgats s’han de redactar en valencià. En 
cas que aquest Ajuntament concórrega amb altres atorgants, els documents 
s’han de redactar també en la llengua que s’acorde. 
 
Article 16. Equipaments 
1. Les màquines d’escriure, equips i logicals informàtics i tot el material adquirit 
per a ser emprat per l’Ajuntament s’hauran d’adaptar en la màxima mesura 
possible, i ser útils per al funcionament en valencià, tant en l’ús de la llengua 
com en la llengua del programari. 
 
2. El material d’oficina i els programes informàtics que utilitze l’Ajuntament han 
de permetre generar documentació amb els trets ortogràfics propis del valencià. 
 
3. L’Ajuntament de Monserrat ha de donar preferència a l’adquisició dels 
programes que tinguen una versió en la llengua pròpia de l’Ajuntament. 
 
4. Les aplicacions i els programes informàtics que es desenvolupen per a usar-
se al si de l’Ajuntament han de ser en valencià. En el cas que, per 
determinades circumstàncies, aquestes aplicacions es desenvolupen en dues 
llengües o més, el valencià n’ha de ser la llengua per defecte. 
 
5. La denominació dels servidors, dels components de la xarxa local, dels 
dominis d’Internet, de les adreces electròniques, etc., de l’Ajuntament de 
Monserrat seran en valencià. 
 
6. Les màquines d’escriure, els ordinadors, les impressores i el material 
ofimàtic estarà adaptat per a ser utilitzat en valencià. Els plecs de clàusules de 
la contractació dels subministraments contindran aquesta previsió. 
 

CAPÍTOL TERCER. DE L’ÚS LOCAL 
 
Article 17. 
Es constituirà una Comissió de Promoció de l’Ús del Valencià. Comissió cívica 
integrada per persones vinculades als diversos àmbits socials: educatiu, 
econòmic, associatiu, professional, etc. La seua funció serà consultiva i servirà 
per a assessorar l’Ajuntament i traslladar i dinamitzar amb garanties les 
propostes d’actuació en els diversos àmbits d’ús. Aquesta comissió haurà 
d’estar coordinada i dirigida pel/per la tècnic/a lingüístic/a. 
 

CAPÍTOL QUART. PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 
 
Article 18. 
1. En el marc de les seues atribucions, l’Ajuntament de Monserrat 
subvencionarà o bonificarà les activitats de tota classe que empren el valencià 
com a llengua habitual, o relacionades amb el foment del valencià o qualsevol 
altra manifestació social d’actuació preferencial del valencià. 
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2. L’Ajuntament de Monserrat també bonificarà les taxes i els impostos 
municipals que tinguen relació amb l’ús i la promoció del valencià. Cada any 
l’Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i 
reduccions que s’acorden. 
 
En relació amb açò, l’Ajuntament de Monserrat tindrà en compte els casos 
següents: 
a) L’Ajuntament es comprometrà a donar publicitat sobres les bonificacions per 
mitjà de bans i notificacions personals a les possibles persones interessades 
(associacions de comerciants, professionals, etc.) 
b) Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a 
l’Ajuntament per tal de garantir el seu assessorament lingüístic. 
c) El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir l’objecte de la bonificació 
(rètol, publicitat, marca corporativa, etc.) amb caràcter estable i permanent. 
 

CAPÍTOL CINQUÉ. DELS LLOCS DE TREBALL I EL PERSONAL 
 
Article 19. Requisit lingüístic dels llocs de treball. 
1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al 
servei de l’Administració Local (o òrgans dependents) haurà de posseir un 
coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que 
ha d’exercir, que faça possible atendre el ciutadà i la ciutadana en la llengua 
que sol·licite. 
 
L’Ajuntament promourà i organitzarà entre el seu funcionariat la realització de 
cursos que faciliten o milloren la seua competència oral i escrita, i els garantirà 
l’assistència als cursos en condicions que no suposen despeses als assistents. 
 
2. L’Ajuntament, conformement al paràgraf 1, demanarà, en les bases de 
convocatòries per a la provisió de places a l’Administració Local, el 
coneixement de les dues llengües oficials. El nivell de les proves que es faran i 
la seua puntuació hauran d’estar d’acord amb el lloc de treball a ocupar, i es 
garantirà, en qualsevol cas, la competència oral i escrita. Es respectaran els 
drets adquirits, de manera que cap funcionari o empleat municipal serà 
discriminat pel seu desconeixement, oral o escrit, del valencià. 
 
3. Tots els aspirants a ocupar una plaça en propietat en la plantilla de 
l’Ajuntament de Monserrat, hauran d’acreditar el coneixement de valencià 
exigible per a la plaça que opten, mitjançant certificació expedida per la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent. En cas de no 
disposar d’aquesta acreditació, l’aspirant haurà de sotmetre’s a una prova de 
coneixements de valencià, que tindrà caràcter obligatori i eliminatori, puntuable 
amb apte o no apte, i el nivell de la qual serà equivalent a l’oral, elemental, 
mitjà o superior de l’esmentada Junta, en funció del perfil lingüístic assignat a 
cada lloc de treball en el Catàleg de Llocs de Treball aprovat pel Ple Municipal. 
 
4. El personal que ja estiga ocupant una plaça en propietat en l’Ajuntament de 
Monserrat, estarà obligat a aconseguir el nivell assignat al lloc que ocupa en el 
perfil lingüístic, en el termini màxim de cinc anys, a partir de l’aprovació pel Ple 
dels esmentats perfils. 
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L’Ajuntament organitzarà els cursos necessaris perquè el personal al seu servei 
puga aconseguir la formació adequada o els facilitarà l’assistència als que 
organitzen altres administracions. 
 
5. Hauran d’adaptar-se les Bases Generals que han de regir les convocatòries 
de les proves selectives, per a la provisió en propietat de les places de personal 
funcionari i laboral vacants en la plantilla de l’Ajuntament, a allò expressat en 
els apartats anteriors. 
 
6. Així mateix, les Bases que es redacten per a la selecció de personal amb 
caràcter temporal, hauran d’adaptar-se als criteris expressats en funció de les 
seues característiques. 
 
7. En els processos de promoció interna, l’aplicació dels nivells de coneixement 
de valencià entrarà en vigor a partir de l’Oferta Pública de Treball de 2005, per 
tal de no perjudicar els processos en previsió. 
 
8. En l’àmbit de l’Ajuntament de Monserrat, es reconeixen les equivalències de 
les titulacions oficials de llengua expedides per les diverses administracions 
públiques. 
 
9. L’Oficina assessorarà els tribunals qualificadors pel que fa a la valoració dels 
coneixements de valencià, en els procediments de selecció de personal i de 
provisió de llocs de feina. 
 
Article 20. Contractació. 
En els serveis municipals gestionats per empreses privades, els titulars de la 
concessió han de garantir l’atenció als usuaris en valencià, tant oralment com 
per escrit, i han de complir les disposicions establertes en aquest document. 
Aquesta condició s’ha de recollir en una clàusula del contracte de concessió. 
 
Article 21. Clàusula de salvaguarda 
El personal que estiga prestant serveis en l’Ajuntament de Monserrat, encara 
que no tinga els requisits lingüístics del lloc en el moment de la publicació del 
Reglament podrà continuar exercint-lo. 
 
Article 22. Cursos per al personal 
1. L’Ajuntament organitzarà cursos de valencià per a tots els funcionaris que no 
tinguen els coneixements necessaris per a exercir les seues funcions, i per 
millorar el nivell de llenguatge administratiu o d’altres especialitats.  
 
2. El personal haurà d’assolir progressivament el nivell de coneixements 
establert per l’Ajuntament de Monserrat. 
 
3. La formació professional del personal funcionari o laboral s’ha de fer en 
valencià. 
 
4. El personal seleccionat amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, tindrà obligació 
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d’assistir als cursos a què siguen convocats i d’assolir el nivell del seu lloc de 
treball. El personal que preste servei amb anterioritat a la vigència d’aquesta llei 
també podrà assistir-hi.  
 
Article 23. Complement salarial 
Per tal d’incentivar i recompensar l’interés i la iniciativa del personal que 
obtinga, dins del termini establert, el nivell de coneixements assenyalat per al 
seu lloc de treball, es disposarà una compensació econòmica mitjançant 
l’assignació d’una quantitat lineal a aplicar en les corresponents retribucions 
complementàries, la quantia i període del qual, que seran iguals per a tot el 
personal, s’establirà amb la prèvia negociació amb els representants sindicals. 
 

CAPÍTOL SISÉ.- DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Article 24. 
1. L’Ajuntament de Monserrat utilitzarà íntegrament el valencià en tots els 
mitjans de comunicació propis, escrits o audiovisuals, tals com el Butlletí 
d’Informació Muncipal, El Portell, els anuncis publicitaris, les 
falquesradiofòniques, els cartells, els fullets, els catàlegs, les publicitats, les 
memòries, els plànols, els bans, els telebans, els avisos per megafonia, les 
emissions de ràdio-TV, etc. Així com en la resta de mitjans de comunicació 
privats. 
 
2. La publicitat dirigida a la promoció exterior es podrà fer també en la llengua 
dels destinataris acompanyant la versió valenciana. 
 
3. Igualment es farà en valencià l’edició de llibres, revistes i en general, tots els 
cartells i publicacions que edite l’Ajuntament. Es respectarà, si es demana 
expressament pels autors que no formen part del personal de la corporació, la 
llengua originària de les obres, articles o altres col·laboracions. 
 
4. Els cartells, díptics i programes han de tenir el vistiplau de l’Oficina, quant a 
la seua revisió lingüística. 
 
5. La producció editorial de l’Ajuntament es farà en valencià.  
 
6. L’Ajuntament de Monserrat ha de fer en valencià la publicació de les seues 
disposicions. 
 
7. Les comunicacions que l’Ajuntament adrece als Mitjans de Comunicació 
s’han de fer en valencià. 
 
8. En els Mitjans de Comunicació electrònics institucionals propis de 
l’Ajuntament, com ara pàgina web, etc., s’usarà sempre el valencià. En el cas 
que es facen servir també altres llengües, el valencià hi apareixerà en lloc 
predominant, com a opció per defecte. 
 
9. Quan l’Ajuntament de Monserrat patrocine, participe o col·labore en 
qualsevol activitat organitzada per qualsevol entitat, la publicitat i els actes que 
es realitzen hauran de fer servir el valencià. 
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10. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions 
del nostre àmbit lingüístic, o les d’abast estatal o supraestatal, que arriben per 
tal de difondre’ls no siguen redactats en valencià, l’Ajuntament de Monserrat en 
sol·licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seua difusió 
d’acord amb la legislació vigent. 
 

CAPÍTOL SETÉ. DE LA TOPONÍMIA I LA SENYALITZACIÓ 
 
Article 25. 
1. Tot tenint en compte allò que disposa l’article cinqué de l’Ordre d’1 de 
desembre de 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre l’ús de les 
llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació 
i en la retolació dels serveis públics, la retolació interna i externa de 
l’Ajuntament de Monserrat s’ha de fer en valencià. 
 
2. Tots els topònims del terme municipal de Monserrat tenen com a única forma 
oficial la valenciana. L’Ajuntament difondrà aquestes formes per al coneixement 
general dels ciutadans i les ciutadanes. Així mateix, promourà la 
valencianització dels antropònims. 
 
3. L’Ajuntament redactarà, si escau contractant especialistes, un estudi, el més 
exhaustiu possible, de tota la toponímia municipal. Una vegada determinada, la 
trametrà al Consell de la Generalitat Valenciana i en demanarà l’oficialitat. 
 
4. Tots els noms de carrers, places, avingudes i, en general, qualsevol 
denominació que servisca per a indicar un indret o un espai determinat dins del 
territori municipal, així com la toponímia menor del Terme Municipal, tenen com 
a única forma oficial la valenciana. 
 
5. Els noms ja existents de les vies seran traduïts al valencià, si no han estat 
determinats en aquesta llengua. 
 
6. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i 
serveis municipals hauran d’estar escrits en valencià, sense cap classe de 
traducció. 
 
7. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts, la col·locació 
dels quals siga competència municipal, seran redactats en valencià. 
 
8. En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat 
municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general es 
procedirà de la mateixa manera. 
 
9. L’Ajuntament instarà els altres organismes que hagen de col·locar rètols o 
indicacions compresos dins del terme de Monserrat perquè els facen en 
valencià. 
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Article 26. Promoció de l’ensenyament en valencià 
Des dels organismes en què participe, com ara els consells escolars, 
l’administració municipal promocionarà l’ensenyament en valencià en els 
centres d’ensenyament, públics i privats, que estiguen ubicats al seu terme. 
 
Article 27. 
L’Ajuntament de Monserrat impulsarà l’ús vehicular del valencià en els diferents 
nivells d’ensenyament existents al nostre poble, i podrà incentivar-ne l’ús 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
1. L’Escola Permanent d’Adults comptarà en la seua oferta educativa amb 
cursos de llengua adreçats als veïns i les veïnes de Monserrat que vulguen 
assolir o millorar els seus coneixements de valencià. Aquests cursos hauran de 
comprendre des del nivell oral fins el superior de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià, sense perjudici que s’impartisquen d’altres nivells. 
 
2. L’Escola Infantil Municipal tindrà com a llengua vehicular i llengua 
d’ensenyament el valencià. 
 

CAPÍTOL VUITÉ. DE L’OFICINA DE PROMOCIÓ I ÚS DELVALENCIÀ. 
 
Article 28. 
1. Com a suport tècnic de l’aplicació d’aquest Reglament, l’Ajuntament de 
Monserrat crearà l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, dependent de la 
Secretaria General, els objectius, funcions i tasques de la qual són les que es 
desprenen d’aquest Reglament, i en concret: 
 
a) Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals. 
b) La programació i la realització de campanyes municipals de sensibilització i 

promoció de l’ús del valencià. A més de la convocatòria d’ajudes i 
subvencions amb el mateix objectiu. 

c) Informarà dels drets lingüístics als veïns i veïnes de Monserrat. 
d) La realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià en àmbits específics 

com en els esports, en el comerç, en la joventut, en el temps lliure, en les 
associacions cíviques, etc. 

e) En els premis, les beques, les col·laboracions, ajudes, etc., que es 
convoquen o s’oferisquen des de l’Ajuntament per a l’ús del valencià, els 
participants o sol·licitants hauran d’utilitzar la normativa oficial. 

f) Promoure l’aplicació del Reglament Municipal d’Ús i Promoció del Valencià i 
coordinar-ne l’aplicació. 

g) Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià en l’interior de l’Ajuntament i aportar 
assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics. 

h) Donar compte de totes aquelles ajudes per al foment de l’ús del valencià que 
procedisquen de la Generalitat, per tal de garantir que tots els ciutadans i 
totes les ciutadanes (en especial comerços i professionals) tinguen el 
coneixement directe d’aquestes mesures. Alhora facilitarà els tràmits a tota 
persona interessada de beneficiar-se amb aquestes subvencions, i els 
coordinarà en la mesura que siga possible. 
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i) Assessorar i corregir lingüísticament els textos presentats per les persones 
interessades en les bonificacions fiscals incloses en aquest Reglament. 

j) Assessorar, corregir i traduir textos, dins de les possibilitats existents, a tots 
aquells professionals que en la seua activitat laboral fan un ús habitual del 
valencià a nivell oral i escrit. 

k) Orientar totes aquelles entitats públiques o privades que ho demanen, sobre 
el tipus de proves a realitzar en les seues convocatòries d’accés que 
exigisquen el coneixement del valencià. 

l) Assessorar, preparar i proposar la baremació d’aquells exercicis de valencià 
a realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques de 
l’Ajuntament en què s’exigisca un coneixement del valencià. 

m) Organitzar, dirigir i desenvolupar cursos de reciclatge permanent per a 
funcionaris, empleats públics, i veïns i veïnes en general. També es 
prestarà aquest servei, en la mesura de les possibilitats, a les entitats que 
ho sol·liciten formalment. 

n) La realització de cursos de coneixements de valencià dirigits a immigrants, 
per tal d’assegurar la plena integració lingüística d’aquests en la nostra 
societat. 

o) Lliurar informes i assessorar les entitats públiques i privades perquè 
col·laboren activament en la difusió de l’ús del valencià en les retolacions, 
anuncis, impresos de tota classe, i en les comunicacions orals. 

p) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del 
valencià al carrer siga possible. 

q) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics. Aprofundir en el 
coneixement de la realitat sociolingüística de Monserrat, de la Vall dels 
Alcalans, i, en general, de la Ribera Alta. 

r) Prestar assessorament lingüístic, amb l’objectiu d’aconseguir l’autonomia 
dels usuaris. 

s) Coordinar-se amb els serveis lingüístics d’altres institucions. 
t) Supervisar que la Biblioteca Pública Municipal dispose de l’adequada 

presència de llibres i altres materials de consulta en valencià. 
 
2. Tots els serveis i organismes municipals hauran d’ajustar-se a les directrius 
d’ús del valencià d’aquesta Oficina. 
 
3. L’exercici d’aquestes funcions per part de l’Oficina ha de comportar, 
necessàriament, un suport polític i administratiu que li permeta un determinat 
poder executiu i d’ordenament en l’àmbit de les seues competències; és a dir, 
que li possibilite un bon funcionament i tindre incidència en tots els 
departaments de la Corporació Municipal. 
 
Article 29. 
Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l’Oficina de 
Promoció i Ús del Valencià, aquesta haurà de ser dotada, com a mínim, amb 
els mitjans humans i materials següents: 
a) Un/a tècnic/a lingüístic/a, amb titulació universitària en l’especialitat de 
Filologia Catalana, així com altres titulacions o certificacions oficials de 
capacitació tècnica, i el professorat que hi calga segons les demandes i 
disposicions econòmiques pressupostàries. 
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b) Un auxiliar administratiu, com a mínim, o el suport administratiu que  calga, 
que podrà ser propi o compartit amb alguna altra àrea de gestió en funció del 
volum de treball que genere l’Oficina. 
c) Tot el personal tant administratiu com lingüístic, que puga ser adscrit a 
l’OPUV tindrà la titulació lingüística adequada a les funcions que haja de 
realitzar. 
d) Equip informàtic amb la dotació de programes adients per a aquest tipus de 
treball: processador de textos, bases de dades, corrector de valencià, 
diccionaris, etc. 
e) Material bibliogràfic bàsic de consulta i subscripció a publicacions oficials i 
professionals especialitzades. 
f) Material i mobiliari d’oficina. 
 
Article 30. Funcionament. 
Les activitats de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià s’organitzaran i 
s’avaluaran d’acord amb un pla d’actuació i una memòria anuals, els quals 
hauran de rebre l’aprovació de la Regidoria corresponent. 
 

CAPÍTOL NOVÉ. LA COMISSIÓ DE POLÍTICA I PLANIFICACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

 
1. La Comissió de Política i Planificació Lingüística, presidida pel regidor o 
regidora que nomene l’alcalde-president, a proposta de la mateixa Comissió, i 
de la qual formaran part el regidor o regidora de Normalització Lingüística, la 
secretària o secretari general de l’Ajuntament i la tècnica o tècnic responsable 
de l’OPUV, més els altres membres corresponents. És una comissió de treball 
que té per funció supervisar el compliment de les disposicions legals en matèria 
lingüística valenciana d’aquest reglament i de les resolucions que prenga la 
Corporació Municipal, així com recollir i formular les propostes per a l’ús i la 
promoció del valencià. 
 
2. Es reuniran almenys dues vegades a l’any de manera ordinària i 
extraordinàriament quan els convoque l’alcalde o a petició d’algun dels 
membres. 
 
3. Les principals funcions de la Comissió de Política i Planificació Lingüística 
són: 
 
a) Coordinar i impulsar les actuacions de l’Ajuntament dirigides a la 

normalització de l’ús del valencià. 
b) Proposar els criteris d’ús oficial del valencià. 
c) Proposar els objectius de promoció i ús del valencià per a cada exercici. 
d) Sol·licitar i/o recollir els informes pertinents als encarregats de dur a terme el 

compliment del reglament i de les disposicions que per raó d’aquest entren 
en vigor. 

e) Recollir els informes que realitze l’OPUV d’acord amb les seues funcions. 
f) Avaluar el grau de compliment dels objectius marcats pels plans d’ús del 

valencià. 
g) Proposar els successius plans municipals d’ús del valencià. 
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h) Vetlar, en l’àmbit municipal, pel compliment de la normativa legislativa de l’ús 
del valencià. 

i) Recollir i tractar les propostes formulades pel Consell Sectorial de Promoció i 
Ús del Valencià. 

 
4. Les propostes de revisió, ampliació o actualització d’aquest reglament es 
tractaran en aquesta Comissió. 
 
5. La Comissió de Política i Planificació Lingüística promourà, si de cas, els 
expedients sancionadors que es deriven de l’incompliment d’aquest Reglament, 
d’acord amb la legislació vigent en matèria disciplinària. 
 
6. Les propostes de la Comissió de Política i Planificació Lingüística seran 
tractades, quan així pertoque, en les corresponents comissions informatives, 
per a la seua presa en consideració. 
 
7. Els Criteris d’Ús Oficial del Valencià seran revisats anualment al si de la 
Comissió de Política i Planificació Lingüística, per a la seua elevació a l’òrgan 
municipal competent. Aquests criteris no podran rebaixar els ja aprovats amb 
anterioritat i hauran d’incloure, preceptivament, allò que en aquest sentit legisle 
la Generalitat Valenciana. 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
Primera. 
L’Ajuntament de Monserrat haurà de consignar anualment i expressament en 
els seus pressuposts les partides corresponents de Normalització Lingüística, 
suficients i estables, per tal de fer realitat les tasques, els objectius i les 
competències de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià i d’aquest Reglament. 
 
Segona. 
L’Ajuntament de Monserrat posarà els mitjans per a motivar el personal per tal 
que use el valencià en el treball. 
 
Tercera. 
Aquest Reglament es desplegarà per mitjà de plans d’actuació successius, amb 
una periodicitat marcada, en què es fixaran els objectius i les actuacions 
concretes. 
 
Aquests plans els elaborarà l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià i seran 
aprovats per 
la Comissió de Govern, prèvia tramitació de la Comissió de Cultura d’aquest 
Ajuntament. 
 
Quarta. 
L’aplicació d’aquest Reglament, pel que fa al personal de l’Ajuntament, 
s’encomana als caps dels òrgans, tant d’Administració General com 
d’Administració Especial, així com als regidors delegats de cada una de les 
àrees. 
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Cinquena. 
Les mesures a prendre gaudiran de l’orientació tècnica de l’Oficina de 
Promoció i Ús del Valencià i s’executaran amb la participació del personal de 
l’Administració Municipal. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Tot allò disposat en aquest Reglament haurà de ser complit en el termini d’un 
any, de manera que l’Ajuntament de Monserrat es trobe en condicions d’oferir 
un exemple de valencianitat a tot el país de què forma part. 
 
Monserrat, 22 de març de 2004 
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ANNEX 15 
 

PLA D'ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONCOFA 
 
1. Antecedents  
 
Des de l'any 1983, quan es va publicar la Llei 4/83, de 23 de novembre, d'Ús i 
Ensenyament del Valencià, l'Ajuntament de Moncofa ha donat mostra de la 
seua voluntat d'intentar complir amb aquest text, necessari per a la 
normalització lingüística de la Comunitat Valenciana. 
 
Així, des de 1983 s'han realitzat, amb càrrec econòmic de l'Ajuntament de 
Moncofa i, de vegades, mitjançant subvencions de la Generalitat, cursos de 
valencià per a tota la població de Moncofa. A més a més, la retolació interna de 
l'Ajuntament i la toponímia urbana es troba normalitzada, en bona part, seguint 
la norma legal al respecte que el valencià és llengua pròpia de l'Administració 
als municipis valencianoparlants, com ho és Moncofa. 
 
Així mateix, les campanyes informatives i notificacions públiques de 
l'Ajuntament es realitzen, com a norma general, en valencià, i el BIM sempre ha 
comptat també amb nombroses participacions escrits en la nostra llengua. El 
certamen literari de Festes arreplega nombrosos treballs escrits en valencià. 
Els serveis culturals de l'Ajuntament, inclòs el Casal Jove, i la Regidoria 
d'Esports, també utilitzen de manera predominants el valencià. 
 
Aquestes actuacions i moltes d'altres han de tenir continuïtat des d'ara i aquest 
Pla d'Actuació ha de constituir el seu marc sota la base del consens i la 
participació de tots aquells que estimen la nostra llengua. 
 
2. Criteris i conceptes per al Pla d'Actuació 
 
El criteri que ha de guiar el procés normalitzador lingüístic ha de ser la 
progressió, la racionalització i l'eficàcia. 
 
La progressió. Cal veure en una primera instància l'organigrama de la 
Corporació per conéixer les funcions de les diverses àrees de treball. La 
projecció i incidència social de l'activitat que s'hi desenvolupa i la competència 
lingüística del personal al servei d'aquestes àrees. A partir d'ací s'establirà 
quins documents i quines actuacions ja cal que es realitzen en valencià. 
S'haurà de determinar, així mateix, un període de temps per comprovar si 
l'objectiu s'acompleix. Una vegada aconseguida aquesta primera etapa caldrà 
marcar-se'n una altra i així successivament fins a completar el procés 
normalitzador. 
 
La racionalització. S'haurà de prioritzar les actuacions normalitzadores, és a 
dir, han de ser primordials aquelles activitats que més arriben al ciutadà (bans, 
informació pública, BIM, indicadors, comunicacions, etc.). Arribat aquest punt ja 
es pot passar a un altre estadi. 
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En aquest sentit, el concepte de normalització lingüística significa que la 
llengua pròpia i oficial dels ajuntaments (en aquest cas valencianoparlants) ha 
d'esdevenir l'idioma usual de relació administrativa, tant en el seu funcionament 
intern com en la relació amb el ciutadà. Tanmateix, si cap ciutadà demana les 
comunicacions administratives en castellà (tot i no ser llengua pròpia, però sí 
oficial) s'ha de fer efectiva la seua sol•licitud. 
 
D'altra banda, en determinats casos caldrà usar el valencià i castellà; i en uns 
altres, més llengües (com ara en relació amb el turisme, en conferències i 
festivals internacionals, etc.). En tot cas sempre s'haurà de garantir de forma 
prioritària la presència del valencià. 
 
L'eficàcia. La normalització lingüística no s'ha d'entendre com una duplicació 
sistemàtica (en valencià i en castellà) de tota la documentació administrativa 
municipal. Açò provocaria un recarregament del treball municipal. Per tant, 
atendrem el concepte de racionalització. 
 
3. Prioritat del Pla d'Actuació 
 
L'ús del valencià a nivell oral i escrit 
 
Cal que a les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i 
funcions públiques la Corporació Local valore el coneixement del valencià, 
d'acord amb les funcions que ha d'exercir i amb els principis d'ús del valencià 
(cf. art. 30.2). En aquest sentit els paràmetres a utilitzar són la determinació del 
grau de competència lingüística dels aspirants (mitjançant les proves que puga 
preparar l'Oficina i les certificacions expedides per la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencià), per tal de garantir el correcte funcionament 
lingüística de l'Ajuntament que, al seu torn, es projecta en el ciutadà. 
 
En qualsevol cas, l'aspirant ha de tenir un coneixement simètric del valencià i 
castellà en l'exercici de les seues funcions per a salvaguardar els drets 
lingüístics socials que se'n deriven de la Llei. 
 
Ara ens referirem al personal i a les infraestructures dels municipis o d'aquelles 
institucions o organismes que en depenen, com a destinataris i emissors de la 
tasca normalitzadora. 
 
El personal de l'Ajuntament (o que en depén) en la mesura que representa la 
institució, ha de fer servir la llengua pròpia d'aquesta. Sobretot, el personal 
d'atenció al públic. 
 
- telefonista, 
 
- informació, 
 
- negociats, 
 
- etc. 
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L'afirmació anterior és vàlida en general per a l'àmbit escrit, però tot seguit ho 
matisarem. 
 
4. Calendari del Pla d'Actuació 
 
4.1 Revisió de les actuacions ja realitzades 
 
- Retolació d'edificis, instal•lacions i béns diversos; 
 
- interior, 
 
- exterior, 
 
- senyalització: plaques de carrers, indicadors de trànsit i de camins, indicadors 
informatius generals; 
 
- segells corporatius, de registre, etc., 
 
- les capçaleres oficials corporatives, 
 
- valorar a les bases de convocatòria per a l'accés a les funcions públiques el 
coneixement del valencià d'acord amb la funció que han d'exercir. 
 
4.2 Actuacions que seran objecte de normalització lingüística immediata i 
progressiva a partir de l'aprovació del Reglament. 
 
- Documentació administrativa interna. 
 
- Comunicacions internes. 
 
- Contractes. 
 
- Documentació administrativa externa. 
 
- Anuncis públics: contractació, subhasta, informació pública, etc. 
 
- Bans. 
 
- Edictes. 
 
- Models de documentació administrativa més usuals. 
 
- Cursos de reciclatge per als funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament. 
 
- Cursos de valencià per als grups socials castellanoparlants (immigrants). 
 
- Potenciar l'ús del valencià en els àmbits i zones exposats a la influència 
forània, com ara, les Platges de Moncofa. 
 
- Etc. 
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4.3 Actuacions en valencià, com a norma general, de manera immediata 
des de l'aprovació del Reglament. 
 
- Publicacions i fulls informatius. 
 
4.4 Actuacions bilingües (valencià-castellà): els formulares oficials es 
redactaran en valencià, encara que estaran en castellà per als qui ho demanen. 
 
5. Altres actuacions normalitzadores 
 
Seria convenient que aquestes propostes es feren extensives progressivament 
a tots els serveis que tant l'Estat com els organismes de la Generalitat tenen 
radicats a l'àmbit municipal. I per descomptat també als serveis comarcals que 
hi ha. 
 
D'altra banda, els cursos de reciclatge haurien de continuar, però caldrà 
començar a fer-ne de més específics, com per exemple, cursos de llenguatge 
administratiu, de llenguatge periodístic, etc. 
 
Així mateix, és important difondre, d'una manera més directa i acostada, les 
campanyes de promoció del valencià i d'informació que el ciutadà i les diverses 
entitats de la comarca sol•liciten. 
 
L'Ajuntament contractarà per a festes i celebracions, actuacions de grups de 
teatre, musicals, d'animació, etc., que utilitzen la nostre llengua com a llengua 
vehicular. Es posarà especial interés en la contractació i promoció de grups de 
música jove. 
 
6. Realització del Pla 
 
Per a dur a terme tot aquest Pla és necessari que es coordine a través de la 
Regidoria de Cultura amb competències en el tema. Correspon a l'Oficina 
Municipal de Promoció i Ús del Valencià l'execució tècnica del Pla. 
 
L'alcalde, José Vicente Isach Clofent 
 
Moncofa, 27 de setembre de 2001 
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Annex 16 
 

Manifest pel requisit lingüístic de  
la Mesa per l’Ensenyament en Valencià 
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ANNEX 16 

MANIFEST PEL REQUISIT LINGÜÍSTIC  
DE LA MESA PER L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ 

La MESA PER L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ està formada per 
representants dels sindicats Comissions Obreres, Sindicat de Treballadors i 
Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana, 
Unió General dels Treballadors del País Valencià; per representants d'Escola 
Valenciana; per professorat de l'educació primària i secundària i per 
professorat, estudiants i personal d'administració i serveis de les universitats 
valencianes.  

 
Les persones que sotasignem, compromeses amb la recuperació i la 
normalització del valencià i preocupades per la situació de minorització en què 
encara es troba la nostra llengua, especialment en l’àmbit públic, 

 
MANIFESTEM 

 
El valencià és llengua oficial i, a més, la “històrica i pròpia del nostre poble, del 
qual constitueix la més peculiar senya d’identitat”, segons reconeix l’Estatut 
d’Autonomia i la Llei d’ús i ensenyament del valencià. 

 
La Llei d’ús i ensenyament del valencià declara que “la Generalitat Valenciana 
té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la 
comunitat autònoma i d’una manera especial amb la recuperació del valencià”. 

 
Com a llengua pròpia i oficial, el valencià ho és també de totes les 
administracions radicades al nostre territori. 

 
Per aquests motius els ciutadans tenim el dret de relacionar-nos en la nostra 
llengua amb qualsevol d’aquestes administracions i aquestes tenen l’obligació 
d’atendre’ns així mateix en valencià. 

 
Malgrat aquesta oficialitat, l’ús normal i sistemàtic de la llengua oficial i pròpia 
dels valencians és encara minoritària i de vegades excepcional entre les 
administracions. 

 
Una conseqüència necessària de l’oficialitat és que, si les administracions han 
d’atendre els ciutadans en la seua llengua, el personal d’aquestes 
administracions ha de conéixer les llengües oficials. Això, que succeeix per al 
castellà, no ocorre per al valencià, en un greu acte de discriminació d’un estat 
que es defineix com de dret i igualitari. 

 
La situació és encara més discriminatòria contra el valencià, perquè el requisit 
de coneixement de la llengua oficial i pròpia, que és normal per al personal de 
les administracions en totes les altres comunitats autònomes amb doble 
oficialitat lingüística i ha estat confirmat pel Tribunal Constitucional, s’ha ignorat 



 

 682

en la normativa valenciana, la qual tan sols considera el coneixement del 
valencià com un mèrit, o en el cas dels docents sotmés la seua adquisició en el 
futur i de manera incontrolada. 

 
En conseqüència, 

 
PROPOSEM 
 
A LES CORTS VALENCIANES: 
Que promoguen una llei que modifique l’actual text refós de la Llei de la funció 
pública valenciana i la resta de legislació valenciana escaient, en el sentit 
següent: 
 

 Tots els empleats públics han de conéixer necessàriament el valencià 
per poder accedir a la funció pública valenciana. 

 
 Aquest requisit s’ha d’exigir en qualsevol administració pública que 

estiga compresa dins de l’àmbit d’aplicació de la llei de la funció pública 
valenciana i normativa concordant i siga quina siga la naturalesa jurídica 
d’aquesta. 

 
 El coneixement lingüístic del valencià s’ha d’exigir prèviament a l’accés a 

qualsevol lloc de treball d’aquestes administracions, com ocorre amb tots 
els altres requisits. 

 
 Tots els llocs de treball de les administracions a les quals siga 

d’aplicació la legislació valenciana en matèria de personal han de 
preveure necessàriament aquest requisit lingüístic. 

 
 Tots aquests requisits lingüístics ja fa molt de temps que estan establerts 

en la legislació de la resta de comunitats autònomes amb doble oficialitat 
lingüística, i han estat avalats i ratificats per diverses sentències del 
Tribunal Constitucional espanyol. 

 
 Així mateix, demanem a les Corts Valencianes que insten les Corts 

espanyoles perquè promoguen la mateixa modificació en les lleis 
estatals, a fi que el requisit lingüístic siga exigible també als empleats 
públics de l’administració central destinats a les comunitats autònomes 
amb doble oficialitat lingüística. 

 
INSTEM AL GOVERN: 

 
Perquè aplique l’article 23.1 de la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià, en el 
sentit que exigesca el coneixement de les dues llengües oficials, com a requisit 
previ a l’accés de la funció pública docent. 
 



 

 683

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 17 
 

Resolució aprovada en el III Congrés del 
Sindicat de Treballadors de l’Administració – 

Intersindical Valenciana (STA-Iv) sobre els 
perfils lingüístics de totes les places de 

l’Administració local valenciana. Any 2004 
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ANNEX 17 
 

  Sobre els perfils lingüístics de totes les places de 
l’administració local valenciana 

Resolució aprovada en el III congrés del Sindicat de 
Treballadors de l’Administració - Intersindical Valenciana 
(STA-Iv). desembre 2004 

     

Tenint en compte que el SINDICAT DE TREBALLADORS DE L’ADMINISTRACIÓ-
INTERSINDICAL VALENCIANA és un sindicat amb una presència notòria en 
l’Administració Local valenciana, fermament implantat al llarg de tot el País 
Valencià, i favorable a l’ús oficial i públic del valencià en l’Administració Local, 
segons determinen el nostre Estatut d’Autonomia i la corresponent Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, hem de defensar la urgent i lògica necessitat de regular 
els usos lingüístics en l’administració local valenciana. 

Concretament, hem d’exigir la regulació de la catalogació lingüística de totes les 
places i llocs de treball de l’Administració Local, especialment en les zones 
determinades com a valencianoparlants per la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. 
Cada un dels llocs de treball de l’Administració local valenciana i els organismes que 
en depenen, ha de tenir associat necessàriament com a tret definitori el 
corresponent perfil lingüístic que expresse el grau adequat de coneixement de 
valencià per a exercir les tasques i funcions que li són pròpies. L’exigència de 
conéixer una llengua oficial és un requisit que acompanya necessàriament tota 
llengua oficial, com passa, per exemple, quan s’ha declarat obligatori que forme 
part del currículum dels escolars valencians. 

Els ciutadans tenen la llibertat d’opció lingüística, i el respecte efectiu a aquesta 
llibertat d’opció implica una certa valoració de la competència lingüística dels 
funcionaris, perquè l’administració ha d’estar preparada per a poder respondre a la 
lliure elecció del ciutadà, és a dir, a un dret del ciutadà correspon un deure del 
personal al servei de l’administració, que en definitiva ha d’estar al servei dels 
ciutadans. 

Per això: 

1. L’STA-IV demanarà al govern valencià que modifique i adapte la Llei de la Funció 
Pública Valenciana a aquest requisit lingüístic. 

2. L’STA-IV afavorirà en aquelles administracions on siga present que la perfilació 
lingüística de tots els llocs de treball siga una realitat, implantada anualment en 
totes les RPT (relacions de lloc de treball). 

3. L’STA-IV no entorpirà en cap cas ni en cap administració que s’aproven i 
s’implanten els corresponents perfils lingüístics dels llocs de treball, adequats i 
adaptats als nivells i categories de cada plaça de l’administració. 
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Annex 18 
 

Informe sobre la incorporació del perfil lingüístic 
en la relació de llocs de treball de  

l’Ajuntament de Silla. Any 2004 
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ANNEX 18 
 
INFORME SOBRE LA INCORPORACIÓ DEL PERFIL LINGÜÍSTIC EN LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SILLA 
 
A instància de l’alcalde, el Servei de Normalització Lingüística elabora el 
següent 
 

INFORME: 
 

1. La Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la 
funció pública, en l’article 19.1, estableix que  

 
En les convocatòries per a l'accés a la funció pública, les 
administracions públiques, en el respectiu àmbit de llurs 
competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris 
degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les 
comunitats autònomes que gaudisquen de dues llengües 
oficials.  

 
2. La Llei d’ús i ensenyament del valencià regula el coneixement de 

valencià en l’accés a la funció pública en l’article 30 de la manera 
següent: 

 
30.2 A les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, 
ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les 
corporacions locals, en l'àmbit de les respectives 
competències, valoraran el coneixement del valencià per tal 
que puguen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els 
principis d'ús del valencià, previstos en aquesta llei. 
 
30.3 Els poders públics valencians, als efectes de l'apartat 
anterior, assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el 
coneixement del valencià. 

 
 

3. L’article 16 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel 
qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i 
carrera administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la 
Llei de funció pública valenciana, decret que desplega l’LFPV, estableix 
que: 

 
1. L'acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants i 
per les aspirants que hagen superat les proves selectives, que 
disposa el número 4 de l'article 9 del vigent text refós de la Llei 
de Funció Pública Valenciana, podrà realitzar-se mitjançant la 
presentació d'un dels documents següents: 

a) Títol de Batxillerat o equivalent cursat en la Comunitat 
Autònoma Valenciana, amb superació de les assignatures 
de valencià. 
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b) Títol de l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent al tercer 
curs de coneixements de valencià. 

c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià. 

 
2. Qui no puguen acreditar aquests coneixements quedaran 
compromesos a fer-ho en el termini de dos anys, o a la 
realització dels cursos que amb aquesta finalitat organitza 
l'administració autonòmica. 
 
3. El que estableixen els apartats anteriors no obsta a 
l'exigència, com a requisit consignat en les relacions de llocs de 
treball, d'iguals o superiors coneixements de valencià per a 
l'ocupació de determinats llocs. 

 
4. El director general de l’Administració local de la Conselleria 

d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, amb la Resolució 
d’1 de desembre de 1992, va ordenar publicar el text de bases generals 
de selecció del personal al servei de les entitats locals de la Comunitat 
Valenciana on establia que: 

 
9.2.3 Els coneixements de valencià es valoraran sempre que 
no constituïsquen un requisit pera l’accés a la plaça [...]. 

 
5. El Tribunal Superior de Justícia valencià, en diferents sentències sobre 

el requisit lingüístic, i més concretament en el fonament de dret segon de 
la Sentència 111/2003 (Ajuntament d’Ontinyent), diu: 

 
Fonament de dret segon: 
 
[…] la configuración del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad 
como requisito de acceso a la función pública no es, por sí mismo, 
discriminatorio ni, por tanto, contrario al derecho fundamental de igualdad 
en el acceso a la función pública, conforme a los principios de mérito y 
capacidad, cuando responda a las exigencias del desempeño de 
determinados puestos que, por su relación directa e inmediata con los 
ciudadanos, requieran el conocimiento de la lengua usada por los mismos. 
No obstante y con carácter general, su consideración debe ser como mérito 
como, reiteradamente, ha indicado esta Sala siguiendo la doctrina del 
Tribunal Constitucional y a la vista de las previsiones legislativas 
autonómicas. 
 
El requisito de [que] se trata debe estar justificado con precisión en las 
correspondientes clasificaciones de los puestos de trabajo y consignado en 
la relación de puestos, de modo que, consideradas las concretas funciones 
de los puestos y la incidencia directa e inmediata de su prestación en la 
población valenciano-parlante, pueda apreciarse su necesidad por razón de 
la propia prestación del servicio público. Lo cual, de ser así y constar 
establecido justificadamente en la correspondiente clasificación de los 
puestos, no implicaría la infracción de precepto constitucional o legal 
alguno. En definitiva, la necesidad de acreditar el conocimiento de la lengua 
propia de la comunidad autónoma para poder participar en las 
convocatorias de acceso a la función pública no es, en sí mismo 
considerada y en todo caso, contraria al derecho de igualdad ni, tampoco, a 
los principios de mérito y capacidad, pero su exigencia generalizada, sin 
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concreta justificación por razón de la prestación de las funciones asignadas 
a cada puesto, sí conculca, en cambio, tal derecho fundamental. 

 
 
6. El Ple de l’Ajuntament de Silla, en la sessió ordinària del dia 25 de 

novembre de 2003, va acordar  
 

Incorporar en la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament el 
perfil lingüístic com un requisit substancial que, atenent a les 
característiques de cada lloc, garantisca els drets lingüístics del 
veïnat i la vinculació jurídica del funcionariat.  

 
7. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 29 de juny de 1993, 

acordà aprovar les bases generals per a la selecció del personal al 
servei de la corporació, les quals corresponen a les bases generals per a 
la selecció del personal al servei de les entitats locals de la Comunitat 
Valenciana, aprovades per la Direcció General de l’Administració Local 
de la Conselleria d’Administració Pública, per Resolució d’1 de 
desembre de 1992, amb tres modificacions, una de les quals fa 
referència a la base 9, oposició, que diu: 

 
9.1.1 En totes les proves selectives per a la provisió, en 
propietat, tant de personal fix com laboral, ha de realitzar-se un 
exercici obligatori i eliminatori sobre coneixement del valencià, 
el qual puntuarà fins a un màxim de 10 punts. 
 
El coneixement de valencià exigible serà proporcional al nivell 
de la plaça a cobrir, d’acord amb el que preceptua el Tribunal 
Constitucional en la Sentència de 28 de febrer de 1991. 

 
La Sentència 46/91, de 28 de febrer, del Tribunal Constitucional diu que 
el coneixement lingüístic que s’exigisca ha de ser proporcional al nivell 
de la plaça a cobrir. I la Sentència del Tribunal Suprem de 20 de 
novembre de 1989 permet l’exigència de coneixements lingüístics, amb 
caràcter eliminatori, sempre que es justifique la necessitat d’aquest 
coneixement. 

 
8. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 22 de febrer de 1994, va aprovar 

definitivament el Reglament municipal sobre l’ús i la normalització del 
valencià al municipi de Silla (RNL), el qual en l’article 9 diu:  

 
Els llocs de treball que tinguen relació amb el públic hauran 
d’estar ocupats per personal que tinga els coneixements 
suficients de valencià oral i escrit per a atendre amb normalitat 
la funció que els siga encomanada.   

 
Així mateix, l’article 1 estableix com a objectius, entre altres: 

• Establir el valencià com llengua usual de l’Ajuntament de 
Silla i la seua administració municipal. 

• Donar efectivitat a l’ús normal i oficial del valencià. 
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• Normalitzar la situació del valencià en l’àmbit de 
l’Administració local de Silla. 

 
I el capítol II, sobre l’ús del valencià, regula que tots els escrits han de 
ser redactats en valencià o en bilingüe i que el personal que tinga relació 
directa amb el públic ha d’iniciar sempre en valencià el contacte amb els 
ciutadans. 

 
9. D’acord amb l’article 15.2 del Text refós de la llei de funció pública 

valenciana, cada lloc inclòs en les relacions de llocs de treball ha 
d’incloure la seua denominació i les característiques essencials, les 
retribucions complementàries que li corresponguen, els requisits exigits 
per al seu desenvolupament i els mèrits preferents.  

 
Pel que fa al perfil lingüístic de cada lloc de treball, s’ha de tenir en 
compte un grau de coneixement de valencià necessari i adequat a les 
funcions del lloc de treball corresponent.  

 
 

CONCLUSIONS: 
 

1. El valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i de les seues 
administracions (art. 7 de la LUEV) i, per tant, de l’Ajuntament de Silla 
(art. 2 de l’RNL de Silla), no pot ser desconegut pel personal funcionari i 
laboral d’aquest Ajuntament. Aquest requisit és indispensable per al bon 
funcionament de l’Administració. 

 
2. Pràcticament, tot el personal al servei de l’Ajuntament de Silla ha d’estar 

degudament capacitat per exercir les seues tasques des d’una 
perspectiva lingüística, ja que els ciutadans tenen el dret a ser atesos en 
la llengua oficial que elegisquen (art. 35 de l’LRJAPPAC, art. 7 de 
l’EACV i art. 10 de la LUEV) i el personal de l’Administració té l’obligació 
de cursar els expedients en la llengua triada per l’Administració o pel 
ciutadà (art. 36 de l’LRJAPPAC i art. 11 de la LUEV).  

 
En aquest sentit, l’Administració pública quan selecciona el seu personal 
ha de triar les persones més capacitades, també des del vessant 
lingüístic (art. 19 Llei 30/1984). El grau de coneixement exigit ha de 
dependre del lloc de treball concret, és a dir, ha de ser adequat a 
l’activitat administrativa que s’haja de realitzar. La jurisprudència ha 
demanat que existisca una proporcionalitat entre la plaça a cobrir i els 
coneixements lingüístics exigits, fet que podria qüestionar un sistema de 
coneixements lingüístics general. 

 
3. Cal garantir que tots els empleats i totes les empleades que contracte 

l’Ajuntament de Silla que, per les funcions que tinguen assignades en 
l’RLT hagen de comunicar-se amb la ciutadania oralment o per escrit, 
tinguen un coneixement suficient de valencià per tal garantir el dret del 
veïnat de Silla a comunicar-se en valencià quan s’adrecen a 
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l’administració. El terme municipal de Silla és de predomini lingüístic 
valencià (art. 35 de la Llei 4/1983, LUEV). 

 
4. Cada lloc de treball establert en la Relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Silla ha de tenir predeterminat un requisit lingüístic, és a 
dir, el nivell de valencià necessari per a realitzar les tasques quotidianes 
sense cap entrebanc per a l’Administració i a fi de garantir el dret 
lingüístic dels veïnat de Silla i de poder garantir el compliment del 
Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià que va aprovar el Ple 
de l’Ajuntament (1994). 

 
5. Els criteris que s’estableixen per incorporar i exigir un perfil lingüístic 

determinat per a cada lloc de treball de l’RLT, corresponent als diferents 
nivells de competència lingüística de la JQCV, són els següents: 
 
Nivell oral. Ha de ser el coneixement de valencià mínim que s’ha 
d’exigir per als llocs de treball que, alhora de realitzar les seues funcions, 
tinguen la necessitat de comunicar-se oralment amb els administrats 
valencianoparlants. 
Aquests llocs de treball són els de: auxiliar d’ajuda a domicili; conserges, 
jardiners; oficial de vies i obres; oficial del poliesportiu; vigilant/a del 
vedat de caça; llanterner/a; electricista; operari/a de cementeri i serveis 
generals, i conductors ja que la seua feina diària es fa fora de la casa 
consistorial i sovint necessiten comunicar-se oralment amb els veïns del 
poble o viceversa. 
 
Nivell elemental. Ha de ser el coneixement de valencià que s’ha d’exigir 
a aquelles persones en què la tasca quotidiana (les funcions) no és 
redactar documents en una oficina, però sí que empren totes les 
habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) amb els 
administrats. Aquests llocs de treball són els de: notificador/a tributari; 
monitor/a del centre de dia per a menors; monitor d’exercici físic regular; 
capatàs de jardineria; capatàs d’obres; capatàs de vies i obres; cap 
electricista, i cap de taller mecànic. 
 
Nivell mitjà. Ha de ser el coneixement de valencià que s’ha d’exigir a 
tots aquells empleats i empleades de l’Ajuntament de Silla que han de 
tenir una elevada competència lingüística (oral i escrita) per tal de dur a 
bon terme les tasques quotidianes administratives: atendre i informar els 
administrats i, sobretot, redactar informes, atestats, oficis, notificacions, 
actes, convocatòries, plecs de condicions, díptics informatius, 
programes, etc. 
Aquest nivell de coneixement de valencià és el que el Govern Valencià 
va establir en l’article 16 del Decret 33/1999 per a tot el personal 
comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de funció pública valenciana. 
Aquests llocs de treball són els de: administratiu/va; tècnic/a de 
l’administració general o especial (grups A, B i C); agents, oficials, 
intendents i inspectors de policia local; gestor/a de sancions; inspectors; 
informàtics; psicòlegs; treballadors socials; bibliotecaris; arquitectes; 
tresorer/a; interventor/a; secretari/a; caps d’àrea o serveis... 
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Nivell superior. Aquest requisit s’ha d’exigir només per als llocs on el 
nivell de valencià ha de ser molt elevat per les funcions a realitzar, com 
ara el tècnic/a de promoció lingüística i el professor/a que contracta 
l’Ajuntament per a l’EPA a fi de poder garantir que es puguen organitzar 
cursos de valencià –incloent-hi el nivell superior– per a persones adultes 
 
D’altra banda, el lloc de tècnic/a de promoció lingüística hauria d’incloure 
com a requisit els certificats administratius de capacitació tècnica de 
«Llenguatge administratiu», «Correcció de textos» i «Mitjans de 
comunicació» expedits per Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià, per les seues funcions tan específiques de correcció de tot 
tipus de documents, sobretot administratius. 
 

6. La relació de llocs de treball aprovada per l’Ajuntament i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de València el 13 de maig de 2003 
s’hauria de modificar tal com figura en l’annex I. 

 
 
Silla, 5 de novembre de 2004 
La tècnica de l’SNL 
 
 
 
 
Empar Minguet i Tomàs 
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Annex 19 
 

Sentència del Tribunal Constitucional 46/1991, 
de 28 de febrer, sobre l’art. 34 de  

la Llei del Parlament de Catalunya 17/1985,  
de 23 de juliol, de la funció pública de 

l’Administració de la Generalitat. Any 1991 
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ANNEX 19 
 

Sentència del Tribunal Constitucional 46/1991, de 28 de febrer 
 

SOBRE L’ART. 34 DE LA LLEI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17/1985, 
DE 23 DE JULIOL, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 

GENERALITAT 
[BOE 27-3-1991] 

 
TEXTO:   
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y 
Valiente, Presidente; don Francisco Rubio Llorente, don Fernando García-Mon 
y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Miguel Rodríguez-
Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra, don 
José Luis de los Mozos y de los Mozos don alvaro Rodríguez Bereijo, don 
Vicente Gimeno Sendra y don José Gabaldón López, Magistrados, ha 
pronunciado 
  
 EN NOMBRE DEL REY 
 la siguiente 
   
SENTENCIA 
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 955/85, interpuesto por el Gobierno 
de la Nación contra el art. 34 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1985, de 
23 de julio (RCL 1985\2108 y LCAT 1985\2153), de la Función Pública de la 
Administración de la Generalidad, han comparecido don Miguel Coll i Alentorn, 
Presidente del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del 
mismo, y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña representado por 
su Abogado. Ha sido Ponente el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y 
Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer del Tribunal. 
  
  
I. ANTECEDENTES 
1. Por escrito presentado en este Tribunal el 31 de octubre de 1985, el 
Abogado del Estado, en representación del Gobierno, compareció e interpuso 
recurso de inconstitucionalidad contra el art. 34 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función Pública de la Administración de 
la Generalidad, y concretamente, contra el inciso final del citado precepto 
cuando establece que «en el proceso de selección deberá acreditarse el 
conocimiento de la lengua catalana en su expresión oral y escrita». Se hizo 
invocación expresa del art. 161.2 de la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 
2875). 
 
2. El recurso se fundamenta en las siguientes alegaciones: 
La relación de sujeción especial en que el funcionario público se encuentra 
respecto de la Administración puede justificar que, entre las potestades 
administrativas que conforman la situación de supremacía especial, se incluya 
la posibilidad de un deber individual de bilingüismo para el acceso a la Función 
Pública o el desempeño de ella. Sin embargo la constitucionalidad del precepto 
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-o, si se prefiere, de la aplicación del mismo- quedará supeditada a un criterio 
de razonabilidad y proporcionalidad del bilingüismo. 
 
Las competencias autonómicas respecto al acceso a su Función Pública han 
de respetar la competencia básica que corresponde al Estado con fundamento 
en el núm. 18 del art. 149.1 CE, pero también en el art. 149.1.1 en relación con 
el art. 23.2 CE. En relación funcionarial de supremacía especial la 
Administración puede encontrar en los principios de mérito y capacidad un 
fundamento válido para exigir el conocimiento del catalán. Ahora bien, como 
dicha exigencia implica introducir un condicionamiento singular y específico -
frente al art. 139.1 CE- en el ejercicio del derecho fundamental reconocido por 
el art. 23.2 CE, sólo resultará admisible en cuanto sea estrictamente 
indispensable para el fin que justifica la imposición del mismo. Por 
consiguiente, la exigencia del conocimiento del catalán deberá estar en función 
de su razonabilidad según la plaza de que se trate, y de la observancia de un 
criterio de proporcionalidad para el acceso o el desempeño de la función 
pública en Cataluña. De manera que, tanto su exigencia para la realización de 
un cometido técnico y sin relación directa con los administrados,como su 
exigencia para todas y cada una de las plazas de un determinado tipo de 
función pública o para toda ella, cuando con un determinado número de plazas 
atendidas por funcionarios bilingües la Administración cumplimenta el deber de 
la Administración de conocimiento de la lengua cooficial, infringen los arts. 14, 
23.2 y 139.1 CE. 
 
 3. Por Providencia de 6 de noviembre de 1985, la Sección Tercera del Tribunal 
acordó: 1.º admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; 2.º dar traslado 
de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al 
Senado y al Parlamento y al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, 
para personarse y formular alegaciones en el plazo de quince días, 3.º tener 
por invocado el art. 161.2 CE, con suspensión de la vigencia y aplicación del 
precepto impugnado, y 4.º publicar la incoación del recurso y la suspensión 
acordada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña». 
 
4. Por escrito de 18 de noviembre de 1985, el Senado solicitó que se le tuviese 
por personado y ofreció su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC (RCL 
1979\2383 y ApNDL 13575). El congreso de los Diputados, por escrito de 26 de 
noviembre de 1985, manifestó no hacer uso de su facultad de personación ni 
de formulación de alegaciones, ofreciéndose para las actuaciones que 
pudiesen precisarse. 
 
Comparecido y solicitada prórroga para alegaciones, el Abogado de la 
Generalidad de Cataluña presentó escrito de 5 de diciembre de 1985 
formalizando su oposición al recurso y formulando alegaciones. Después de un 
breve repaso histórico a la situación legal de la lengua catalana y a su 
reconocimiento en el actual marco constitucional, con referencia a algunas 
experiencias del hecho comparado, concluye que al amparo de un mismo 
precepto constitucional caben diversas soluciones en lo que respecta a la 
exigencia de conocimiento de ambas leguas en las Comunidades con doble 
oficialidad lingüística, pero ello sin olvidar lo que constituye su núcleo: El interés 
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prevalente es el del ciudadano a utilizar la lengua que elija sin que el 
funcionario -cualquiera que sea la lengua en que por su parte se exprese- 
pueda obstaculizar aquel derecho del ciudadano dado que está protegido por el 
bloque constitucional -art. 3 CE y art. 3.3 EAC (RCL 1979\3029 y ApNDL 
1910)-. A partir de ello se articulan diversas argumentaciones en defensa de la 
constitucionalidad del precepto impugnado: 
 
a) La acreditación del conocimiento de la lengua catalana en el proceso de 
selección de funcionarios de nuevo ingreso en la Administración catalana se 
ajusta plenamente a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, porque es una 
consecuencia obligada de su carácter como lengua oficial en la Comunidad 
Autónoma, lo que significa reconocerla como vehículo de relación de los 
ciudadanos con sus poderes públicos y, consiguientemente forzoso es 
entender que, para dar cumplida satisfacción al derecho, el que desee ser 
funcionario al servicio de la Generalidad y lo sea de «nuevo ingreso» deberá 
conocer aquel idioma. 
 
b) Es una consecuencia necesaria del hecho de que el catalán como lengua 
propia de Cataluña lo es también de la Generalidad y de la Administración 
Territorial Catalana, de la Administración Local y de las demás Corporaciones 
públicas dependientes de la Generalidad -art. 5 de la Ley de Normalización 
Lingüística de 18 de abril de 1983 (RCL 1983\970,1179 y LCAT 1983\634)-. La 
exigencia del conocimiento de la lengua catalana a los funcionarios de nuevo 
ingreso seleccionados por la Generalidad, teniendo en cuenta la situación 
socio-lingüística de los funcionarios traspasados, es una razonable medida de 
normalización lingüística que tiene un efecto compensatorio y, por lo tanto, 
encuentra en los arts. 3.3 CE y 3.3 EAC plena habilitación legal. 
 
c) La exigencia del conocimiento del catalán a los funcionarios de nuevo 
ingreso es conforme con el principio de eficacia (art. 103.1 CE) que debe 
inspirar el funcionamiento de las Administraciones públicas, ya que la 
Administración Catalana será más eficaz si sus servidores conocen las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad, y a los principios de mérito y capacidad (art. 
103.3 CE) a los que deben atenerse las Leyes que regulen el acceso a las 
funciones públicas, ya que cualquiera que sea el cargo a que aspiren o la 
función que puedan desarrollar, es indispensable que conozcan las leguas en 
las que en el futuro deberán desenvolverse. 
 
d) El precepto impugnado tampoco infringe el principio de igualdad, aplicando 
los parámetros decantados por la doctrina del Tribunal Constitucional, la 
exigencia del conocimiento del catalán a los funcionarios de nuevo ingreso 
seleccionados por la Generalidad es razonable, puesto que el correcto manejo 
del castellano y catalán es imprescindible tanto para atender en cualquiera de 
estos idiomas a los administrados como para estudiar y resolver expedientes 
redactados indistintamente en uno u otro idioma o en ambos a la vez; está 
justificada por razones cuya legitimidad deriva de su conexión con una finalidad 
constitucionalmente legítima cual es el respeto y protección de la cultura y de la 
lengua catalana, y guarda una razonable proporcionalidad entre los medios 
empleados y la finalidad perseguida, cual es enderezar una situación de 
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desigualdad patente entre el castellano y el catalán dentro de la Administración 
de la Generalidad. 
 
5. Don Miguel Coll i Alentorn, Presidente del Parlamento de Cataluña, 
compareció en nombre y representación del mismo, por escrito de 29 de 
noviembre de 1990, solicitando se declarase la plena constitucionalidad del 
precepto recurrido, en base a las siguientes alegaciones: 
 
Lo que se discute en este proceso constitucional es si la norma cuestionada 
establece una obligación proporcionada y razonable. Respecto a la 
proporcionalidad debe decirse que el reclamo que hace el propio art. 34 a los 
criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y a los criterios de 
objetividad, así como la alusión en el art. 35 a las pruebas selectivas se harán 
de acuerdo con los diversos niveles y necesidades de formación, indican 
claramente que la voluntad de la ley es modular la exigencia del conocimiento 
del catalán. Ciertamente sería absurdo exigir unos conocimientos que no 
tuvieran relación con la función a desempeñar o el nivel cultural general. Por si 
alguna duda podía quedar, el art. 37.3 aclara que los programas de las pruebas 
de selección han de procurar especialmente que las materias exigidas sean 
adecuadas al desarrollo posterior de los cometidos a realizar. La posibilidad de 
que en aplicación del precepto legislativo se exigiera un conocimiento del 
catalán no proporcional, a la que parece apuntar el recurrente, no permite 
cuestionar la constitucionalidad del precepto puesto que cualquier precepto es 
susceptible de una aplicación inconstitucional, pero por ello no es razonable 
privar a una Administración de sus potestades para que no pueda hacer mal 
uso de ellas, y no se puede anular un precepto en base a un vicio virtual o 
hipotético. 
 
La proporcionalidad en la exigencia del catalán debe llevar a la conclusión de la 
razonabilidad de su exigencia. Sólo podría y desde ahora declararse la 
inconstitucionalidad del precepto impugnado si independientemente del nivel de 
exigencia, careciera de explicación relacionar conocimiento del catalán con 
función pública. Pero ello es perfectamente razonable tal como lo ha 
reconocido el legislador estatal en el art. 25.2.a) de la Ley 12/1983, de 14 de 
octubre (RCL 1983\2227 y ApNDL 2745), de Proceso Autonómico, declarado 
constitucional por la STC 76/1983 (RTC 1983\76), y aún con mayor rotundidad, 
en el art. 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (RCL 1984\2000, 2317, 2427 
y ApNDL 6595), de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Si los 
preceptos estatales citados son constitucionales, ello significa que es razonable 
la exigencia del conocimiento de las lenguas oficiales para los funcionarios. No 
puede rechazarse liminarmente como irrazonable esta exigencia. Del tenor del 
escrito de demanda puede deducirse que la irrazonabilidad la encuentra en una 
supuestamente excesiva generalización de la exigencia del conocimiento del 
catalán, lo cual indica un desconocimiento radical de la utilización del catalán 
en Cataluña, supone no valorar la expresión «lengua propia» del Estatuto y 
olvidar lo que dispone la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, de lo 
que se desprende que un cierto conocimiento, por elemental que sea, de la 
lengua catalana es en la práctica imprescindible para la Función Pública que 
ejerce su trabajo en Cataluña. Afirmación que debe desdramatizarse en el 
sentido de que este conocimiento mínimo del catalán que es de todo punto 
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imprescindible lo posee ya prácticamente toda persona conocedora del 
castellano, dada la proximidad entre ambas lenguas. Hay que relativizar 
también la generalización de la exigencia del catalán, ya que sólo se refiere al 
personal que se selecciona en el futuro, lo que significa que durante mucho 
tiempo sólo será de aplicación a una pequeñísima parte del funcionariado de la 
Generalidad. Por otra parte, se ha de tener en cuenta el especial esfuerzo que 
se ha de realizar para superar la etapa de opresión de la lengua catalana por lo 
que los poderes públicos, de acuerdo con el art. 9.2 C.E., deben ser 
beligerantes en la promoción de las condiciones sociales para hacer reales los 
derechos lingüísticos del pueblo catalán. 
 
Por lo que respecta a la infracción del art. 139.1 C.E., es obvio que dicho 
precepto no puede significar en modo alguno una identidad absoluta de 
regulación en todo el territorio español. La identidad de derechos a la que se 
refiere debe interpretarse en relación con los arts. 139.2 y 149.1.1.ª C.E., 
significando, por una parte, que nadie puede establecer medidas 
territorialmente discriminatorias, y, por otra que la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales 
corresponde al Estado. 
 
Por último, en cuanto a la igualdad de regulación como competencia estatal, 
baste recordar que conforme al art. 19.1, párrafo tercero, de la Ley 30/1984, 
que tiene carácter de básico, lo que garantiza las condiciones básicas para la 
igualdad de todos los españoles es que las Administraciones Públicas -todas 
ellas- prevean la selección de funcionarios debidamente capacitados en las dos 
lenguas oficiales. 
 
6. Por providencia de la Sección Tercera, de 5 de marzo de 1986 se acordó oír 
a las partes que formularan alegaciones en relación al mantenimiento o 
levantamiento de la suspensión del precepto impugnado. El Pleno, por Auto de 
10 de abril de 1986, acordó el mantenimiento de la suspensión. 
 
7. Por Providencia de 26 de enero de 1991, se señaló para deliberación y 
votación del presente recurso el día 28 del mismo mes y año. 
  
  
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 
1. El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad es el inciso final del 
art. 34 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la 
Función Pública de la Administración de la Generalidad que establece, en 
referencia al personal al servicio de la misma, que «en el proceso de selección 
deberá acreditarse el conocimiento de la lengua catalana en su expresión oral y 
escrita». La representación del Estado afirma que dicho precepto choca 
frontalmente tanto con el principio de cooficialidad de las lenguas como con el 
derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad del art. 23.2 
C.E., en conexión con el art. 14 C.E., y con el principio del art. 139.1 C.E., que 
establece que los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio del Estado. La exigencia del conocimiento del 
catalán para todas y cada una de las plazas de un determinado tipo de función 
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pública o para toda ella resulta irrazonable y desproporcionada respecto del fin 
que fundamenta la imposición del deber, y supone un obstáculo al derecho de 
acceso a la función pública por parte de quién no reconozca la lengua catalana. 
 
En esta breve y compleja argumentación se entremezclan, sin la debida 
distinción, dos cuestiones diferentes. Por un lado, la relativa a si la exigencia 
del conocimiento del catalán para el ingreso en la función pública al servicio de 
la Generalidad de Cataluña significa introducir un factor de discriminación en 
perjuicio de los españoles residentes en cualquier parte del territorio nacional 
que no posean conocimientos de la lengua catalana, y, por otro lado, la 
cuestión de si introduce un requisito para el acceso a la función pública 
contrario a los principios de mérito y capacidad del art. 103.3 C.E. y, por ello, 
en el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública del 
art. 23.2 C.E. 
 
2. En relación con la presunta desigualdad que originaría el precepto 
impugnado en los derechos y obligaciones reconocidos a españoles en 
cualquier parte del territorio nacional (art. 139.1 C.E.) al introducir una 
exigencia de conocimiento lingüístico para acceder a la función pública de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña que no se establece para el 
acceso a otras Administraciones, debemos partir del reconocimiento, al amparo 
de la remisión que efectúa el art. 3.2 C.E., del idioma catalán como lengua 
oficial en Cataluña (art. 3.2 E. A. C.). Se establece, así, un régimen de 
cooficialidad lingüística que rige en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y del que, entre otras consecuencias, se deriva que el catalán y el 
castellano deben ser usados preceptivamente por la Administración en la forma 
determinada por la Ley (art. 5.2 Ley del Parlamento de Cataluña 7/1983, de 18 
de abril de Normalización Lingüística) y que el catalán sea lengua propia de la 
Administración territorial catalana (art. 5.1 Ley 7/1983, en relación con el art. 
3.1 E. A. C.). Consecuencia todo ello de que, como dijimos en la STC 82/1986 
(RTC 1986\82) (fundamento jurídico 2.º), una lengua es oficial cuando es 
reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y 
entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos 
jurídicos. Naturalmente, el establecimiento de un régimen de cooficialidad 
lingüística en una parte del territorio del Estado no contradice el principio de 
igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, recogido por el art. 
139.1 C. E. ya que tal principio no puede ser entendido en modo alguno como 
una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que 
en cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y obligaciones, 
puesto que con la debida reserva respecto de la igualdad en las condiciones 
básicas del ejercicio de derechos y libertades (art. 149.1.1.ª C.E.), «la potestad 
legislativa de que las Comunidades Autónomas gozan da a nuestro 
ordenamiento una estructura compuesta por obra de la cual puede ser distinta 
la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio 
nacional» [STC 37/1981 (RTC 1981\37), fundamento jurídico 2.º]. 
 
De lo expuesto, resulta claro que la exigencia de conocimiento del catalán para 
el acceso a la función pública de la Administración de la Generalidad no es 
discriminatoria desde la vertiente de la igualdad de los españoles en todo el 
territorio nacional. Cuestión distinta, que analizaremos seguidamente, es la de 
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si esa exigencia comporta un factor de discriminación personal entre quienes 
tienen conocimientos de catalán y quienes no los tienen en cuanto al derecho a 
la igualdad en el acceso a la función pública (art. 23.2 C.E., en relación con el 
art. 14 C. E.). 
 
3. El Abogado del Estado reconoce que la Administración de la Generalidad de 
Cataluña puede encontrar en los principios de mérito y capacidad del art. 103.3 
C.E. un fundamento para exigir el conocimiento del catalán en el acceso a la 
función pública, pero en cuanto dicha exigencia supone un condicionamiento 
singular y específico sólo sería admisible constitucionalmente en lo 
estrictamente indispensable para el fin que justifica la imposición del mismo. 
Además, dicha exigencia, en cualquier caso, habría de ser proporcionada a la 
naturaleza de la plaza de que se trate. El precepto impugnado, desde su punto 
de vista, resultaría discriminatorio para quienes no posean conocimiento del 
catalán y pretendieran acceder a la función pública de la Administración de la 
Generalidad. 
 
Sin embargo, el inciso impugnado del art. 34 de la Ley catalana 17/1985,al 
establecer la exigencia de conocimiento del catalán, parte de lo dispuesto en el 
inciso precedente, en el que se recogen los principios constitucionales de 
mérito y capacidad para el acceso a la función pública (art. 103.3 C.E.). Y 
dentro de estos principios es donde se sitúa el requisito de conocimiento del 
catalán. No resulta aceptable el argumento del Abogado del Estado de que esa 
exigencia puede suponer un obstáculo para acceder a la función pública para 
quien carezca del conocimiento del catalán. El propio principio de mérito y 
capacidad supone la carga para quien quiera acceder a una determinada 
función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad 
exigibles para la función a la que aspira. Por lo que la exigencia del 
conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la 
Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de 
los méritos y capacidades requeridas. No debe entenderse la exigencia de 
conocimiento del catalán un requisito ad extra, independiente del mérito y 
capacidad acreditadas, sino, al igual que cualquier otro conocimiento o 
condición exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya 
acreditación se da satisfacción a dichos principios constitucionales, en la 
medida en que se trata de una capacidad y un mérito que, según el art. 34 de 
la Ley catalana 17/1985, ha de acreditarse y valorarse en relación con la 
función a desempeñar, y por tanto guarda la debida relación con el mérito y 
capacidad, tal como impone el art. 103 C. E. [STC 27/1991 (RTC 1991\27), 
fundamento jurídico 4.º]. 
 
La razonabilidad de valorar el conocimiento del catalán como requisito general 
de capacidad, aunque variable en su nivel de exigencia, viene justificada por 
diversos motivos. En primer lugar debemos mencionar el carácter del catalán 
como lengua de la Administración de la Generalidad, junto con el castellano, 
ambas de uso preceptivo (art. 5 Ley catalana 7/1983); que son válidas y 
eficaces las actuaciones administrativas hechas en catalán (art. 7.1 Ley 
catalana 7/1983); y que los particulares gozan del derecho de usar el catalán 
en sus relaciones con la Administración (art. 8 de la Ley 7/1983 y STC 82/1986, 
fundamento jurídico 3.º). Además, se trata de un requisito justificado y 
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equitativo, también en función de la propia eficacia de la Administración 
autónoma (art. 103.1 C.E.), por lo que resulta constitucionalmente lícito exigir, 
en todo caso, un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana, que resulta 
imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo 
en la Administración autonómica dado el carácter cooficial del idioma catalán 
en Cataluña (art. 3.2 C.E. y art. 3.2 E. A. C.) y dada también la extensión del 
uso del catalán en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 
 
4. Cuestión distinta, como subraya el representante del Parlamento de 
Cataluña, es la de la proporcionalidad de esa exigencia, en función del tipo y 
nivel de la ficción o puesto a desempeñar, que viene impuesta por el art. 23.2 
C.E., pues sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función 
pública, exigir un nivel de conocimiento del catalán sin relación alguna con la 
capacidad requerida para desempeñar la función de que se trate. Ciertamente 
una aplicación desproporcionada del precepto legal podría llevar a resultados 
discriminatorios, contrarios tanto al art. 14 como al 23.2 C.E., pero ello no 
resulta directamente del precepto impugnado, que entendido en sus propios 
términos, no tiene nada de objetable desde el punto de vista constitucional. 
 
El Abogado del Estado reconoce en su escrito de interposición del recurso, que 
en realidad no cuestiona tanto la constitucionalidad del precepto como la 
constitucionalidad de la aplicación del mismo, que entiende debería estar 
supeditada a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Pero como ha 
afirmado este Tribunal en otras ocasiones [valga por todas la STC 58/1982 
(RTC 1982\52), fundamento jurídico 2.º], no sirve como argumento de la 
inconstitucionalidad de una norma el que en su aplicación o desarrollo puedan 
producirse extralimitaciones. Estas caben en la aplicación o desarrollo de 
cualquier norma legal y frente a ello el art. 23.2 C.E. permite impugnar ante la 
jurisdicción ordinaria, y en último término ante este Tribunal en vía de amparo, 
las normas reglamentarias o aplicaciones de las mismas que quiebren la 
igualdad [STC 50/1986 (RTC 1986\50), fundamento jurídico 4.º]. Por 
consiguiente, en tanto que en las concretas convocatorias de los concursos u 
oposiciones de acceso a los Cuerpos y Escales o plazas de la Función 
Públicas de la Generalidad no se utilice la exigencia de conocimiento del 
catalán de manera irrazonable y desproporcionada impidiendo el acceso a su 
función pública de determinados ciudadanos españoles, no se vulnerará la 
igualdad reconocida por el art. 23.2 C.E. En todo caso, se trata de meras 
hipótesis, no basadas en evidencia fáctica alguna, y que en absoluto desvirtúan 
la constitucionalidad del inciso final del art. 34 de la Ley catalana 17/1985. 
   
FALLO 
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA 
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION 
ESPAÑOLA, 
  
Ha decidido: 
 
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad. 
 
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Dado en Madrid, a veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno.-
Firmados.-Francisco Tomás y Valiente.-Francisco Rubio Llorente.-Fernando 
García-Mon y González Regueral.-Carlos de la Vega Benayas.-Miguel 
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.-Jesús Leguina Villa.-Luis López Guerra.-José 
Luis de los Mozos y de los Mozos.-Alvaro Rodríguez Bereijo.-Vicente Gimeno 
Sendra.-José Gabaldón López.-Rubricados. 
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Sala Contenciosa Administrativa. Secció 
Segona. Sobre el requisit lingüístic a 

l’Ajuntament de Vinaròs. Any 2000 
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ANNEX 20 

 

Sentència núm. 604/2000 del Tribunal Superior de Justicia de  

la Comunitat Valenciana 

Sala Contenciosa Administrativa. Secció Segona 
 

EL REQUISIT LINGÜÍSTIC A L’AJUNTAMENT DE VINARÒS 
 
PRESIDENTE  
D. Mariano Ferrando Marzal 
  
MAGISTRADOS  
D. Miguel Soler Margarit 
D.ª Amalia Basanta 
 
En Valencia, a diez de junio de dos mil. 
 
VISTOS por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda) los autos n.º 3648/97, 
seguidos entres partes, de la una y como demandante, la Administración del 
Estado, representada y dirigida por el Abogado del Estado; y de la otra, como 
Administración demandada, el Ayuntamiento de Vinaroz (Castellón), 
representada y dirigida por el Letrado don Ramón Espuny Olmedo, recurso 
interpuesto contra el Acuerdo Plenario de 3 de septiembre de 1997, que aprobó 
las bases generales y específicas a la oferta de empleo público para 1996. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
Primero.- El Abogado del Estado, en escrito presentado en la Secretaría de 
esta Sala, interpuso el recurso contra el acto administrativo ya reseñado. 
 
Segundo.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce 
procesal previsto en la Ley Jurisdiccional, habiendo despachado las partes, en 
momento oportuno y por su orden, los trámites de demanda y contestación, en 
cuyos escritos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan 
en los mismos, suplicaron, respectivamente, la anulación del acto impugnado y 
la desestimación del recurso, en los términos que estimaron convenientes a 
sus derechos. 
 
Tercero.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se 
señaló para votación y fallo el día 30 de mayo pasado, en que ha tenido lugar. 
 
Cuarto.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones 
legales. 
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Ha sido ponente el Magistrado Don Miguel Soler Margarit. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.- El presente recurso se ha interpuesto por entender que las bases 
generales y específicas aprobadas por Acuerdo Plenario de 15 de enero de 
1997, que han de regir las convocatorias de las pruebas selectivas para la 
provisión en propiedad e interinaje de las plazas de personal funcionario 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 1996, en cuanto 
exigen como requisito de participación del conocimiento del valenciano, o sea, 
como imprescindible para poder optar a alguna de las plazas, vulnera el art. 12 
de la Ley de la Función Pública Valenciana y es contrario a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública establecidos en 
los arts. 14 y 23.2 de la Constitución. 
 
Segundo.- La configuración del conocimiento de la lengua propia de la 
Comunidad como requisito de acceso a la función pública no es, por si mismo, 
discriminatorio ni, por tanto, contrario al derecho fundamental de igualdad en el 
acceso, conforme a los principios de mérito y capacidad, cuando responda a 
las exigencias del desempeño de determinados puestos que, por su relación 
directa e inmediata con los ciudadanos, requiera el conocimiento de la lengua 
usada por los mismos. No obstante y con carácter general, su consideración 
debe ser como mérito como, reiteradamente, ha indicado esta Sala siguiendo la 
doctrina del Tribunal Constitucional y a la vista de las previsiones legislativas 
autonómicas. 
 
Dicho ello, el requisito que se trata debe estar justificado, con precisión, en las 
correspondientes clasificaciones de los puestos de trabajo y consignado en la 
Relación de Puestos, de modo que, consideradas las concretas funciones de 
los puestos y la incidencia, directa e inmediata, de su prestación en la 
población valenciano-parlante, pueda apreciarse su necesidad por razón de la 
propia prestación del servicio público. Lo que, de ser así y constar establecido, 
justificadamente, en la correspondiente clasificación de los puestos, no 
implicaría la infracción de precepto constitucional o legal alguno. En definitiva, 
la necesidad de acreditar el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad 
Autónoma para poder participar en las convocatorias de acceso a la función 
pública no es, en sí misma considerada y en todo caso, contraria al derecho de 
igualdad ni, tampoco, a los principios de mérito y capacidad, pero su exigencia 
generalizada, sin concreta justificación por razón de la prestación de las 
funciones asignadas a cada puesto, sí conculca, en cambio, tal derecho 
fundamental. 
 
Tercero.- En este caso, el Acuerdo impugnado es nulo respecto de la exigencia 
del requisito que se trata, porque, contra lo acordado en sesión plenaria de 28 
de junio de 1997, la aprobación de las bases generales y específicas para la 
provisión, tanto en propiedad como con carácter interino, de las plazas 
funcionariales correspondientes a la oferta de empleo público de 1996, no se 
sustenta sobre la precisa y concreta justificación de la exigencia del requisito 
para el adecuado y efectivo desempeño de las funciones de cada puesto de 
trabajo, sino que, de modo general y sin referencia alguna a las distintas 
clasificaciones de los puestos, el propio Ayuntamiento se refiere a "plazas", 



 

 711

impone el conocimiento acreditado del valenciano, no como mérito sino como 
condición de aptitud para poder participar en los correspondientes 
procedimientos selectivos quedando, así, vinculadas a su cumplimiento las 
consiguientes convocatorias, sin la necesaria e ineludible justificación de la 
introducción de un requisito de acceso a la función pública, cuya omisión 
determina su nulidad. 
 
Cuarto.- No se aprecia temeridad o mala fe a efectos de expresa imposición de 
costas. 
 
F A L L A M O S 
Estimamos el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra el 
Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vinaroz (Castellón) de 3 de septiembre 
de 1997, que declaramos nulo en cuanto a la exigencia del requisito de 
conocimiento del valenciano incluido en la aprobación de las bases generales y 
específicas correspondientes a la oferta de empleo público de 1996, sin hacer 
expresa imposición de costas. 
 
A su tiempo, con certificación literal de la presente sentencia, devuélvase el 
expediente administrativo al Centro de procedencia. 
 
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada por el Magistrado 
ponente en audiencia pública. Certifico. 
 
Es copia de su original al que me remito.- Y para que conste cumpliendo lo 
mandado, extiendo la presente que firmo en Valencia. Siete de julio de dos mil. 
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Sentència núm. 111/2003 del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana.  

Sala Contenciosa Administrativa. Secció 
Segona. Sobre el requisit lingüístic a 

l’Ajuntament d’Ontinyent. Any 2003 
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ANNEX 21 
 

Sentència núm. 111/2003 del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana 

Sala Contenciosa Administrativa. Secció segona 
 
EL REQUISIT LINGÜÍSTIC A L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT 
 

Presidente  
D. Mariano Ferrando Marzal 
 
Magistrados  
D. José Martínez-Arenas Santos  
D. Francisco Hervás Vercher 
 
En Valencia a treinta y uno de enero de dos mil tres. 
 
Visto el recurso interpuesto por la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios [C.S.I.- C.S.I.F.], representada por la procuradora Sra. García 
Darías y defendida por el Letrado Sr. Martínez Roda, contra los acuerdos 
plenarios del Ayuntamiento de Onteniente de 25 de mayo de 2000, 
aprobatorio de la valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento y 
de 22 de junio de 2000, sobre asignación de niveles de valenciano, 
habiendo sido parte demandada el ayuntamiento de Onteniente, representado 
por el Procurador Sr. Just Vilaplana y defendido por el Letrado. 
 
Ha sido ponente el magistrado D. José Martínez-Arenas Santos. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la 
Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que 
verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara sentencia declarando 
nulos de pleno derecho los actos impugnados, quedando suprimido el requisito 
de conocimiento de valenciano del catálogo. 
 
SEGUNDO.- El ayuntamiento contestó a la demanda mediante escrito en el 
que solicitó se desestimara la misma por ser los actos impugnados dictados 
conforme a derecho. 
 
TERCERO.- No se recibió el proceso a prueba y quedaron los autos 
pendientes de votación y fallo. 
 
CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 30 de enero de 
2.003, teniendo lugar la misma el citado día. 
 
QUINTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las 
prescripciones legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El objeto del recurso lo constituye el examen de la legalidad de la 
resolución impugnada en virtud de la cual el Ayuntamiento de Onteniente 
procedió a aprobar la valoración de los puestos de trabajo y a asignar los 
niveles de valenciano. 
 
La parte recurrente alega en defensa de su pretensión que el requisito del 
valenciano se exige en todos los puestos del ayuntamiento, lo cual infringe la 
Ley 4/83 y la Ley de la Función Pública Valenciana. 
 
El ayuntamiento opone a ello la conformidad a derecho de los actos recurridos 
por los propios fundamentos de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema 
planteado en este recurso en diversas ocasiones y siempre ha mantenido la 
misma postura, que no es otra que la plasmada en las disposiciones legales 
vigentes, especialmente la Ley de la Función Pública Valenciana, la Ley 4/83 y 
los arts. 14 y 23.3 de la Constitución. 
 
En la Sentencia de 10 de junio de 2000, dictada en el recurso nº 3.648/97 
sobre caso similar al presente [se diferenciaba sólo en que la materia era la 
convocatoria de acceso a plazas de funcionarios; la de éste los niveles de 
valenciano exigibles a cada puesto], se declaró que la configuración del 
conocimiento de la lengua propia de la Comunidad como requisito de acceso a 
la función pública no es, por sí mismo, discriminatorio ni, por tanto, contrario al 
derecho fundamental de igualdad en el acceso a la función pública, conforme a 
los principios de mérito y capacidad, cuando responda a las exigencias del 
desempeño de determinados puestos que, por su relación directa e inmediata 
con los ciudadanos, requieran el conocimiento de la lengua usada por los 
mismos. No obstante y con carácter general, su consideración debe ser como 
mérito como, reiteradamente, ha indicado esta Sala siguiendo la doctrina del 
Tribunal Constitucional y a la vista de las previsiones legislativas autonómicas. 
El requisito de se [sic] trata debe estar justificado con precisión en las 
correspondientes clasificaciones de los puestos de trabajo y consignado en la 
relación de puestos, de modo que, consideradas las concretas funciones de los 
puestos y la incidencia directa e inmediata de su prestación en la población 
valenciano-parlante, pueda apreciarse su necesidad por razón de la propia 
prestación del servicio público. Lo cual, de ser así y constar establecido 
justificadamente en la correspondiente clasificación de los puestos, no 
implicaría la infracción de precepto constitucional o legal alguno. En definitiva, 
la necesidad de acreditar el conocimiento de la lengua propia de la comunidad 
autónoma para poder participar en las convocatorias de acceso a la función 
pública no es, en sí mismo considerada y en todo caso, contraria al derecho de 
igualdad ni, tampoco, a los principios de mérito y capacidad, pero su exigencia 
generalizada, sin concreta justificación por razón de la prestación de las 
funciones asignadas a cada puesto, sí conculca, en cambio, tal derecho 
fundamental. 
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En el caso enjuiciado en esa sentencia, el acuerdo impugnado se declaró nulo 
respecto de la exigencia del requisito del conocimiento acreditado del 
valenciano, no como mérito sino como condición de aptitud para poder 
participar en los correspondientes procedimientos selectivos, quedando así 
vinculadas a su cumplimiento las consiguientes convocatorias, sin la necesaria 
e ineludible justificación de la introducción de un requisito de acceso a la 
función pública, cuya omisión determinaba su nulidad. 
 
TERCERO.- En el caso presente, el acuerdo recurrido fija como requisito para 
el desempeño de todos y cada uno de los puestos de trabajo del ayuntamiento, 
funcionariales y laborales, incluidos los de habilitación de carácter nacional, la 
titulación en valenciano en sus distintos niveles, decreciente desde el superior 
según el rango administrativo del funcionario o personal. En aplicación de la 
anterior doctrina de la Sala, reiterada en todos los casos planteados, no cabe 
sino declarar nulos los actos recurridos por ser contrarios a disposiciones 
legales, pudiendo la administración local demandada proceder a fijar el nivel de 
conocimiento de valenciano adecuado para el desempeño de todos aquellos 
puestos que estime necesario el conocimiento de la lengua propia. 
 
CUARTO.- No se aprecia temeridad o mala fe que, conforme al art. 139.1 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justifique la expresa 
imposición de las costas en esta instancia. 
 
VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general 
aplicación. 
 
F A L L A M O S 
Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios [C.S.I.-C.S.I.F.] contra los acuerdos 
plenarios del Ayuntamiento de Onteniente de 25 de mayo de 2000, 
aprobatorio de la valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento y 
de 22 de junio de 2000, sobre asignación de niveles de valenciano, actos 
administrativos que se declaran nulos por ser contrarios a derecho. No se hace 
expresa imposición de costas. 
 
A su tiempo, con certificación literal de la presente sentencia, devuélvase el 
expediente administrativo al centro de su procedencia. 
 
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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Annex 22 
 

Sentència núm. 161/2003, de 4 d’agost, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 

Castelló. Sobre el requisit lingüístic a  

la Universitat Jaume I. Any 2003 
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ANNEX 22 
 

Sentència núm. 161/2003, de 4 d’agost,  
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.  

Sobre el requisit lingüístic a la Universitat Jaume I. 
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Annex 23 
 

Sentència de 21 de setembre de 1998 del  
Tribunal Suprem. Sala Contenciosa 

Administrativa. Secció Quarta. Sobre l’acord 
municipal de l’Ajuntament de Benifaió pel qual es 

disposa que els escrits interns que es redacten en 
valencià s’adeqüen a la normativa ortogràfica de  

l’Academia de Cultura Valenciana. Any 1998 
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ANNEX 23 
 

SENTÈNCIA DE 21 DE SETEMBRE DE 1998 DEL TRIBUNAL SUPREM 
(SECCIÓ QUARTA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA) 

 
sobre l’acord municipal de l’Ajuntament de Benifaió pel qual es disposa 

que els escrits interns que es redacten en valencià s’adeqüen a la 
normativa ortogràfica de l’Academia de Cultura Valenciana. 

 
TEXTO:   
 Recurso de Apelación Núm.: 7057/1992 
 Votación: 16/09/98 
 Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo 
 Secretaría: Sr./Sra. Pera Bajo 
  
 SENTENCIA 
  
 TRIBUNAL SUPREMO 
 Sala de lo Contencioso- Administrativo 
 Sección: Cuarta 
  
 Excmos. Sres.: 
 D. Juan García-Ramos Iturralde (Presidente) 
 D. Mariano Baena del Alcázar 
 D. Rafael Fernández Montalvo 
  
--------------------------------------- 
 En la Villa de Madrid, a veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y 
ocho. 
  
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso 
de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Santos De 
Gandarilla Carmona, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Benifayó (Valencia), contra la Sentencia núm. 335/1992, dictada, con fecha 10 
marzo 1992, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Recurso de dicho orden 
jurisdiccional núm. 883/1989, sobre acuerdo municipal por el que se dispone 
que los escritos internos que se redacten en valenciano se adecuen a la 
normativa ortográfica de la Academia de Cultura Valenciana. 
 
Ha comparecido como apelado don Vicent Francesc D. G., representado por la 
Letrada doña María Jesús Alvarez Pascual. 
 
  
ANTECEDENTES DE HECHO 
  
PRIMERO.-En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado 
se dictó, con fecha 10 marzo 1992, Sentencia por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 
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«I.-Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Vicent 
Francesc D. G., contra el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Benifaió, de 
26 abril 1988, por el que se dispone que los escritos internos en valenciano se 
adecuarán a la norma ortográfica que dicte la Academia de Cultura Valenciana, 
así como contra la desestimación presunta, mediante silencio administrativo, 
del recurso de reposición entablado frente al anterior. 
 
II.-En consecuencia, se anula y deja sin efecto alguno el mencionado Acuerdo 
Municipal, por no aparecer ajustado a derecho. 
 
III.-No procede hacer imposición de costas». 
  
Notificada dicha sentencia, por la representación procesal del Ayuntamiento de 
Benifayó se interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en 
ambos efectos, acordándose la remisión de las actuaciones a esta Sala, ante la 
que se emplazó a las partes para que, en el plazo de treinta días, pudieran 
personarse para hacer valer sus derechos. 
  
SEGUNDO.-Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las 
representaciones de las partes apelante y apelada, acordándose fueran 
entregadas a aquélla las actuaciones para que, en el plazo de veinte días, 
pudiera presentar el escrito de alegaciones. Este trámite fue evacuado 
mediante escrito en el que se solicita sentencia declarando conforme a derecho 
el Acuerdo Plenario de 26 abril 1988. 
  
TERCERO.-Seguidamente se confirió traslado para igual fin e idéntico plazo a 
la representación procesal de la parte apelada, quien dejó transcurrir dicho 
plazo sin evacuar el trámite conferido. 
  
CUARTO.-Concluido el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes 
de señalamiento para votación y fallo, para cuando por turno correspondiera. Y, 
a tal fin, se señaló el 16 de septiembre de 1998, en cuya fecha tuvo lugar el 
referido acto. 
  
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Magistrado de 
la Sala. 
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  
PRIMERO.-El acto administrativo originariamente impugnado en vía 
contencioso-administrativa es el adoptado en sesión plenaria del Ayuntamiento 
de Benifayó, con fecha 26 de abril de 1988, por el que se acuerda «que los 
escritos y publicaciones en idioma valenciano que por este Ayuntamiento se 
originen internamente y los que vayan dirigidos a órganos u organismos que los 
puedan recibir también en valenciano, se adecuen en cuanto a su ortografía a 
las normas dictadas por la Sección de Lengua y Literatura de la Academia de 
Cultura Valenciana». 
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La Sentencia de primera instancia dictada, con fecha 10 marzo 1992, por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, que es objeto de impugnación en el presente recurso 
de apelación, anuló dicho acto partiendo de la exigencia de que cada 
Administración Pública debe adoptar sus decisiones y acuerdos en el marco de 
sus respectivas competencias, según principio que derivaba del artículo 4 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 julio 1958 (LPA) (RCL 1958\1258, 
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708). 
 
En la búsqueda de un soporte jurídico atributivo de la pretendida competencia 
del Ayuntamiento para dictar el acuerdo corporativo impugnado, el Tribunal «a 
quo» acude a los artículos 3.2 y 148.1.17 de la Constitución (CE) 
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), al artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana (EAV, LO 5/1982, de 1 julio [RCL 1982\1821 y ApNDL 
2664; LCV 1982\631]), a la Ley autonómica 4/1983, de 23 noviembre ( 
RCL 1984\207 y LCV 1983\1979), que reguló el Uso y la Enseñanza del 
Valenciano (LUEV), a la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LRBRL), Ley 7/1985, de 2 abril (RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 205), y al Texto 
Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril 
(RCL 1986\1238, 2271 y 3551), y concluye que en dicho conjunto normativo no 
existe referencia a la competencia que quiso ejercerse y que resulta necesaria 
para la validez del acto impugnado. 
 
Por otra parte, la Sala de primera instancia fundamenta su decisión en el 
carácter metajurídico de la cuestión consistente en decidir las normas 
ortográficas del idioma valenciano. Un idioma, explica, «en cuanto modo 
particular de expresarse un determinado pueblo, por su carácter de instrumento 
de comunicación, conlleva la existencia de un conjunto de reglas y términos 
organizados a través de un sistema gramatical y junto con otros factores, como 
la fonética, la morfología, etc., viene en gran medida definido por su ortografía; 
por ello es obvio que el Ayuntamiento de Benifayó, al decidir que ésta se 
ajustara a las normas dictadas por la Sección de Lengua y Literatura de la 
Academia de Cultura Valenciana, ejercitó una injerencia en el campo de la 
ciencia lingüística que no le incumbía. Y no le incumbía por cuanto las 
decisiones en el ámbito ortográfico son estrictamente científicas, por lo que su 
debate, estudio y decisión incumbe, en exclusiva, a los teóricos de la lingüística 
y no a la Administración local». 
 
SEGUNDO.-La Administración apelante, en su escrito de alegaciones, se 
refiere, en primer lugar, a que la presunta ilegalidad del acuerdo debería haber 
quedado constatada en el momento en que la moción pasó por la Comisión 
Informativa de Cultura, órgano ante el que el Secretario del Ayuntamiento 
debería haber hecho la pertinente advertencia. Con ello se alude a una 
eventual extemporaneidad del informe de dicho Secretario emitido con 
posterioridad a la aprobación de la moción, pero que no constituye, en modo 
alguno, argumento válido para acoger el recurso puesto que no representa 
adecuada crítica de la fundamentación de la sentencia de primera instancia, 
que hace abstracción de tal circunstancia; es indiferente, en cuanto advertencia 
o reparo de la ilegalidad, a la legalidad o ilegalidad intrínseca del acto y, en fin, 
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fue emitido con ocasión del recurso de reposición interpuesto por quien 
después acudiría a la vía contencioso-administrativa. 
 
TERCERO.-Resulta incuestionable que uno de los requisitos de validez de los 
actos administrativos es que sea dictado por Administración y órgano 
administrativo competente (arts. 40.1, 47 y 48 LPA y arts. 53, 62 y 63 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, LRJ-PAC [RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246]); y es 
la eventual incompetencia del Ayuntamiento para dictar el acto impugnado, 
«ratio decidendi» de la sentencia apelada, la cuestión que también resulta 
decisiva al resolver la presente apelación. 
 
A estos efectos, resulta necesario realizar algunas consideraciones de carácter 
general. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la autonomía local 
supone el reconocimiento de un ámbito competencial propio de los Entes que 
integran la Administración local. Si bien, a diferencia de lo que ocurre con las 
Comunidades Autónomas, en las que la autonomía se prefigura por el propio 
bloque de constitucionalidad (Constitución y respectivo Estatuto de Autonomía), 
las competencias que integran la autonomía local no se establecen 
directamente por la Constitución, que no garantiza un ámbito competencial 
concreto, sino que su reconocimiento se deja al legislador ordinario, quien, sin 
embargo, debe respetar un contenido indisponible que constituye la garantía 
institucional que incorpora la Norma Fundamental (SSTC 4/1981, de 2 febrero 
[RTC 1981\4], 32/1981, de 28 julio [RTC 1981\32] y 214/1989, de 21 diciembre 
[RTC 1989\214]). 
 
Como señalaba esta Sala, en Sentencia de 23 mayo 1997 (RJ 1997\4065), el 
sistema legal de atribución de competencias a los Entes locales se sintetiza en 
los siguientes puntos: 
a) la LRBRL establece las «directrices para llevar a cabo la asignación de 

competencias» que no puede ignorar el legislador autonómico (STC 
214/1989); 

b) la LRBRL efectúa una declaración de capacidad para actuar en lo que se 
refiere al fomento y administración de los intereses peculiares de cada Ente 
local, de manera que pueden actuar válidamente o promover actividades y 
servicios en el ámbito de las necesidades y aspiraciones de sus respectivas 
comunidades; 

c) la misma LRBRL establece un núcleo competencial mínimo que supone el 
reconocimiento de un «círculo de protección» competencial, sin perjuicio de 
las que correspondan a los Ayuntamientos por atribución de la legislación 
específica o como consecuencia de la atribución que efectúan las Leyes 
sectoriales del Estado o de la Comunidad Autónoma; y d) por último, 
conforme al artículo 7 LRBRL, pueden existir competencias de las 
Entidades locales delegadas ejercidas bajo la dirección y control de la 
Administración delegante. 

 
En segundo término, la potestad de autoorganización de los Ayuntamientos es 
una de las manifestaciones más características de la autonomía municipal que 
comprende el establecimiento y regulación de las relaciones de ámbito interno, 
funcionalmente requeridas para el desenvolvimiento de la actividad cuya 
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gestión autónoma se encomienda al Ente local, dentro siempre del marco que 
diseñan los principios de competencia y legalidad. De manera que, cualquiera 
que sea la forma de entender este último, como vinculación positiva o como 
vinculación negativa, la norma legal constituye siempre un límite infranqueable 
al ejercitarse las potestades administrativas de los Entes Locales. 
 
CUARTO.- Es cierto, como sostiene el Ayuntamiento que recurre ante esta 
instancia, que el texto de la moción que se convirtió en el acuerdo plenario 
jurisdiccionalmente debatido no constituye una vulneración del principio de no 
discriminación lingüística, ni infracción de cooficialidad de lenguas establecida 
en los artículos 3 CE y 7 EAV, pero, frente a la apariencia que proporciona su 
tenor literal, no resulta posible acoger la tesis de la Administración apelante de 
que constituya «una norma de funcionamiento de régimen interno». Así sería, 
sin duda, si pudiera verse en el acuerdo una simple recomendación de estilo o 
una aspiración de corrección gramatical en el uso del idioma, pero ello sería 
desconocer su verdadero alcance y significado al subyacer en la decisión 
municipal un intento de normalización lingüística del valenciano. Así resulta de 
la propia fundamentación de la moción que daría lugar al acuerdo plenario 
recurrido en la que se dice que «la necesidad imperiosa de acomodar la política 
oficial al mundo real en el que vivimos cada día, obliga a denunciar la 
catalanización que se pretende, consistente en la normalización de una lengua 
extraña para una gran mayoría del ciudadano medio que habla valenciano, y en 
unas reglas ortográficas que se hallan bien lejos de la realidad lingüística del 
pueblo valenciano...». Y a esta misma conclusión nos lleva la consideración del 
tema debatido en la STC 75/1997, de 21 abril (RTC 1997\75), en la que se trató 
de si la denominación «lengua valenciana» empleada por el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad tiene un carácter excluyente e impide el uso de 
cualesquiera otras, con referencia expresa a la denominación académica de 
«lengua catalana». 
 
QUINTO.-Precisada en los términos expuestos la trascendencia del acuerdo 
municipal, debe rechazarse la apelación y confirmarse la sentencia de la Sala 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por las siguientes 
concretas razones: 
a) La normalización lingüística de un idioma cooficial entra en el ámbito o 

esfera de intereses de la comunidad local, pero excede de ella para afectar, 
de modo prioritario, a los de la Comunidad Autónoma, por lo que no puede 
invocarse la referida capacidad de promoción de intereses propios de la 
colectividad municipal que reconoce el artículo 1 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

b) No es que no se reconozca legalmente una competencia municipal para la 
normalización lingüística del valenciano, sino que tal competencia está 
legalmente atribuida a la Comunidad Autónoma. Así resulta de la LUEV, 
fundamentalmente de los artículos 18.2 y 34 al disponer: el primero, que el 
Consell velará por que la incorporación del valenciano se lleve a cabo de un 
modo comprensivo con las diferencias y niveles en el conocimiento y uso 
del valenciano que hoy existen y cuya superación es uno de los objetivos 
más importantes de la propia Ley; y, el segundo, sobre todo, que el 
Gobierno Valenciano asumirá la dirección técnica y la coordinación del 
proceso de uso y enseñanza del valenciano asesorando al respecto a todas 
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las Administraciones públicas y particulares y adoptando cuantas medidas 
contribuyan al fomento de su uso y extensión. 

 
SEXTO.-Las razones expuestas justifican la desestimación del recurso sin que 
se aprecien motivos para una especial declaración sobre costas. 
  
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad que nos 
confiere el pueblo español, 
  
 FALLAMOS 
  
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación 
interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Benifayó 
(Valencia), contra la Sentencia núm. 335/1992, dictada, con fecha 10 marzo 
1992, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en Recurso de dicho orden jurisdiccional 
núm. 883/1998; sentencia que confirmamos sin hacer especial pronunciamiento 
sobre costas. 
  
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección 
Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
  
PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. 
D. Rafael Fernández Montalvo, Magistrado Ponente de la misma, estando 
celebrando audiencia pública la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal 
Supremo el mismo día de su fecha, lo que certifico. 
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ANNEX 24 
 

RELACIÓ DE DECRETS SOBRE EL CANVI DE DENOMINACIÓ  
DELS MUNICIPIS DES DEL 1979 FINS AL 2004 

 
 

1 DECRET 82/2004, de 21 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Villafranca del Cid per 
la forma bilingüe de Villafranca del Cid/Vilafranca. [2004/5328] (DOGV 
número 4760 de data 25.05.2004) 

2 DECRET 81/2004, de 21 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Tárbena per la forma en 
valencià de Tàrbena. [2004/5326] (DOGV número 4760 de data 
25.05.2004) 

3 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2004, del director general d'Administració 
Local de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la 
qual es fa pública la Resolució de la Sentència de 21 d'abril de 2004, del 
Tribunal Suprem, en el Recurs de Cassació 391/01, interposat per 
l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra la Sentència, de 13 de 
febrer de 1998, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció 
Primera, en el Recurs 2.370/94, en què s'impugnava el Decret 137/1994, 
de 18 de juliol, pel qual s'aprovava el canvi de denominació del municipi 
de Villanueva de Castellón per la forma en valencià de Castelló de la 
Ribera. [2004/X5113] (DOGV número 4757 de data 20.05.2004) 

4 DECRET 196/2002, de 3 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es 
denega el canvi de denominació del municipi de Muro d'Alcoy per la 
forma Muro. [2002/X13536] (DOGV número 4394 de data 09.12.2002) 

5 DECRET 197/2002, de 3 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació bilingüe del municipi de l'Alqueria de la 
Comtessa/Alquería de la Condesa per la forma única en valencià de 
l'Alqueria de la Comtessa. [2002/X13528] (DOGV número 4394 de data 
09.12.2002) 

6 DECRET 6/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi de Guadalest per la forma en 
valencià el Castell de Guadalest. [2002/X236] (DOGV número 4167 de 
data 14.01.2002) 

7 DECRET 183/2001, de 15 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Chilches per la forma 
bilingüe de Chilches/Xilxes. [2001/X11155] (DOGV número 4131 de data 
20.11.2001) 

8 DECRET 150/2001, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de San Jorge per la forma 
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bilingüe de Sant Jordi/San Jorge. [2001/M9852] (DOGV número 4106 de 
data 15.10.2001) 

9 DECRET 152/2001, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Villavieja per la forma 
en valencià de la Vilavella. [2001/S9854] (DOGV número 4105 de data 
11.10.2001) 

10 DECRET 151/2001, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Rotglá y Corberá per la 
forma en valencià de Rotglà i Corberà. [2001/X9853] (DOGV número 
4105 de data 11.10.2001) 

11 DECRET 135/2001, de 26 de juliol, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi d'Aras de Alpuente per 
Aras de los Olmos. [2001/X7724] (DOGV número 4058 de data 
06.08.2001) 

12 DECRET 119/2001, de 26 de juny, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Benisoda per la forma 
en valencià de Benissoda. [2001/X6408] (DOGV número 4033 de data 
02.07.2001) 

13 DECRET 79/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Guardamar per la forma en 
valencià de Guardamar de la Safor. [2001/M3133] (DOGV número 3975 
de data 06.04.2001) 

14 DECRET 38/2001, de 27 de febrer, del Govern Valencià, per la qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Llosa de Ranes per la 
forma en valencià la Llosa de Ranes. [2001/X1880] (DOGV número 3950 
de data 01.03.2001) 

15 Decret 137/2000, de 12 de setembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi d'Ayelo de Rugat per la 
forma en valencià d'Aielo de Rugat. [2000/S7595] (DOGV número 3841 
de data 21.09.2000) 

16 DECRET 40/2000, de 28 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi d'Alcácer per la forma en valencià 
Alcàsser. [2000/X2546] (DOGV número 3722 de data 03.04.2000) 

17 DECRET 236/1999, de 23 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova l'alteració del nom de determinats municipis. [1999/X10954] 
(DOGV número 3655 de data 29.12.1999). Llocnou d’En Fenollet, Sant 
Joan d’Alacant, Crevillent, la Vall de Laguar, Benigembla, el Palomar, 
Càrcer. 

18 DECRET 66/1999, de 4 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi de Ráfol de Almunia per la forma en 
valencià del Ràfol d'Almúnia. [1999/M4335] (DOGV número 3494 de data 
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13.05.1999) 

19 DECRET 65/1999, de 4 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi de Cálig per la forma en valencià de 
Càlig. [1999/X4342] (DOGV número 3493 de data 12.05.1999) 

20 ACORD de 29 de setembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es 
disposa el compliment de la sentència de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, dictada el dia 13 de febrer de 1998, en el recurs contenciós 
administratiu interposat contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, sobre 
alteració del nom del municipi de Villanueva de Castellón. [1998/A8293] 
(DOGV número 3342 de data 01.10.1998) 

21 Decret 225/1996, de 10 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Benejama per la forma 
en valencià de Beneixama. (DOGV número 2903 de data 07.01.1997) 

22 DECRET 212/1996, de 26 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de la denominació bilingüe del municipi d'Alcora-l'Alcora 
per la forma en valencià del l'Alcora. (DOGV número 2893 de data 
19.12.1996) 

23 DECRET 205/1996, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi d'Alcalá de Chivert per la 
forma en valencià d'Alcalà de Xivert, i canvi dels topònims Cap i Corp per 
Capicorb, i Alcocebre per Alcossebre. (DOGV número 2880 de data 
29.11.1996) 

24 DECRET 155/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació de municipi d'Albocácer per la forma en valencià 
d'Albocàsser. (DOGV número 2814 de data 26.08.1996) 

25 DECRET 74/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Puebla de Benifasar per la forma 
tradicional en valencià de la Pobla de Benifassà. (DOGV número 2732 de 
data 22.04.1996) 

26 DECRET 36/1996, de 5 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi de Benirredrá per la forma en 
valencià de Benirredrà. (DOGV número 2707 de data 12.03.1996) 

27 DECRET 19/1996, de 5 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi d'Adzaneta de Albaida per la forma 
en valencià d'Atzeneta d'Albaida. (DOGV número 2684 de data 
08.02.1996) 

28 DECRET 365/1995, de 29 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de San Juan de Moró per 
la forma en valencià de Sant Joan de Moró. (DOGV número 2677 de data 
30.01.1996) 
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29 DECRET 364/1995, de 29 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Montaberner per la 
forma en valencià de Montaverner. (DOGV número 2667 de data 
15.01.1996) 

30 DECRET 82/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi d'Almiserat per la forma en valencià 
Almiserà. (DOGV número 2520 de data 01.06.1995) 

31 DECRET 229/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
aprova el canvi de denominació del municipi de Gandia. (DOGV número 
2390 de data 18.11.1994) 

32 Decret 136/1994, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi de Benitachell per la forma bilingüe 
del Poble Nou de Benitatxell en valencià i Benitachell en castellà. (DOGV 
número 2329 de data 19.08.1994) 

33 DECRET 137/1994, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de. denominació del municipi de Villanueva de Castellón 
per la forma de Castelló de la Ribera. [94/5087] (DOGV número 2318 de 
data 26.07.1994) 

34 Decret 87/1994, de 10 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Sueras per la forma bilingüe de 
Suera en valencià i Sueras en castellà. (DOGV número 2273 de data 
24.05.1994) 

35 Decret 65/1994, de 29 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi d'Alquería de Aznar per la forma en 
valencià de l'Alqueria d'Asnar. (DOGV número 2246 de data 15.04.1994) 

36 Decret 64/1994, de 29 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi d'Alcolecha per la forma en valencià 
d'Alcoleja. (DOGV número 2241 de data 07.04.1994) 

37 Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de 
les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2227 de data 
15.03.1994) 

38 Decret 21/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Jalón per la forma bilingüe de Xaló 
en valencià i Jalón en castellà. (DOGV número 2207 de data 15.02.1994) 

39 Decret 22/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi d'Alfaz del Pi per la forma en valencià 
de l'Alfàs del Pi. (DOGV número 2206 de data 14.02.1994) 

40 Decret 256/1993, de 30 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
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s'aprova el canvi de denominació del municipi de Monóvar per la forma 
bilingüe de Monòver en valencià i Monóvar en castellà. (DOGV número 
2190 de data 21.01.1994) 

41 Decret 239/1993, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Benimasot per la forma 
en valencià de Benimassot. (DOGV número 2169 de data 22.12.1993) 

42 Decret 207/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de San Vicente del 
Raspeig. (DOGV número 2149 de data 22.11.1993) 

43 Decret 208/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Denia per la forma 
valenciana de Dénia. (DOGV número 2148 de data 19.11.1993) 

44 Decret 209/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Bañeres per la forma en 
valencià Banyeres de Mariola. (DOGV número 2147 de data 18.11.1993) 

45 Decret 206/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació del municipi de Torremanzanas per la 
forma bilingüe de la Torre de les Maçanes, en valencià, i Torremanzanas, 
en castellà. (DOGV número 2147 de data 18.11.1993) 

46 Decret 156/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, pel qual aprova el 
canvi de denominació del municipi de Real de Montroy per la forma 
valenciana de Real de Montroi. (DOGV número 2102 de data 14.09.1993) 

47 Decret 148/1993, de 17 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Campo de Mirra, per la forma 
bilingüe el Camp de Mirra en valencià i Campo de Mirra en castellà. 
(DOGV número 2096 de data 06.09.1993) 

48 Decret 150/1993, de 17 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi Cuevas de Vinromá (Castelló). (DOGV 
número 2096 de data 06.09.1993) 

49 Decret 149/1993, de 17 d'agost, del Govern valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Rosell. (DOGV número 2096 de 
data 06.09.1993) 

50 Decret 132/1993, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi de Salsadella. (DOGV número 2089 
de data 23.08.1993) 

51 Decret 131/1993, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual aprova el 
canvi de denominació del municipi de Moncófar. (DOGV número 2089 de 
data 23.08.1993) 

52 Decret 108/1993, de 19 de juliol, del Govern Valencià, pel qual aprova el 
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canvi de denominació del municipi de Penáguila. (DOGV número 2082 de 
data 06.08.1993) 

53 Decret 109/1993, de 19 de juliol, del Govern Valencià, pel qual aprova el 
canvi de denominació del municipi de Cerdá. (DOGV número 2082 de 
data 06.08.1993) 

54 Decret 61/1993, de 17 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Vall de Alcalá per la forma 
valenciana de la Vall d'Alcalà. (DOGV número 2036 de data 01.06.1993) 

55 Decret 60/1993, de 17 de maig, del Govern Valencià, pel qual aprova el 
canvi de denominació del municipi de Torres-Torres per la de Torres 
Torres. (DOGV número 2029 de data 21.05.1993) 

56 Decret 21/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual aprova el 
canvi de denominació del municipi de Chodos (Castelló) per la forma 
bilingüe de Xodos en valencià i Chodos en castellà. (DOGV número 1963 
de data 12.02.1993) 

57 Decret 231/1992, de 28 de desembre, del Govern valencià, pel qual 
aprova el canvi de denominació del municipi de La Mata de Morella. 
(DOGV número 1942 de data 13.01.1993) 

58 Decret 213/1992, de 7 de desembre, del Govern valencià, pel qual 
aprova el canvi de denominació del municipi d'Alberique per la forma en 
valencià d'Alberic, de la província de València. (DOGV número 1925 de 
data 16.12.1992) 

59 Decret 197/1992, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el canvi de denominació en bilingüe del municipi de Chert en 
castellà i Xert en valencià. (DOGV número 1916 de data 02.12.1992) 

60 Decret 173/1992, de 26 d'octubre, del Govern valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi d'Adzaneta. (DOGV número 1894 
de data 02.11.1992) 

61 Decret 168/1992, de 16 d'octubre, del Govern valencià, pel qual s'aprova 
el canvi de denominació del municipi d'Alcora per la forma bilingüe de 
l'Alcora en valencià i Alcora en castellà. (DOGV número 1888 de data 
23.10.1992) 

62 Decret 99/1992, de 22 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Torre Embesora (Castelló). (DOGV 
número 1820 de data 07.07.1992) 

63 Decret 91/1992, de 8 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la 
nova denominació del municipi de Villar de Canes per Vilar de Canes. 
(DOGV número 1809 de data 22.06.1992) 

64 Decret 90/1992, de 8 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 



 

 741

canvi de denominació del municipi de Vergel. (DOGV número 1805 de 
data 16.06.1992) 

65 Decret 71/1992, de 28 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Villafamés pel de Vilafamés. 
(DOGV número 1780 de data 12.05.1992) 

66 Decret 72/1992, de 28 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Fontanares per Fontanars dels 
Alforins. (DOGV número 1779 de data 11.05.1992) 

67 Decret 70/1992, de 28 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Cuatretondeta per la de 
Quatretondeta. (DOGV número 1779 de data 11.05.1992) 

68 Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Govern valencià, pel qual es regula el 
procediment per a l'alteració del nom dels municipis. (DOGV número 
1775 de data 05.05.1992) 

69 Decret 30/1992, de 2 de març, del Govern Valencià, pel qual aprova la 
nova denominació del municipi Guadasuar per Guadassuar. (DOGV 
número 1744 de data 13.03.1992) 

70 Decret 31/1992, de 2 de març, del Govern valencià, pel qual aprova el 
canvi de denominació del municipi de Puebla Tornesa per la de la Pobla 
Tornesa. (DOGV número 1739 de data 06.03.1992) 

71 Decret 216/1991, de 25 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de 
Setla-Mirarrosa y Miraflor per la forma en valencià: Els Poblets. (DOGV 
número 1681 de data 11.12.1991) 

72 Decret 180/1991, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aparova el canvi de denominació del municipi 
d'Orcheta per la d'Orxeta. (DOGV número 1647 de data 22.10.1991) 

73 Decret 129/1991, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi en bilingüe: Calp en 
valencià i Calpe en Castellà. (DOGV número 1606 de data 19.08.1991) 

74 Decret 113/1991, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova el canvi de la denominació del municipi de Gayanes per 
la de Gaianes. (DOGV número 1578 de data 03.07.1991) 

75 Decret 87/1991 de 29 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual aprova la nova denominació del municipi en bilingüe: Orpesa en 
valencià i Oropesa del Mar en castellà. (DOGV número 1566 de data 
17.06.1991) 

76 Decret 179/1990, de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi en 
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bilingüe: Xixona en valencià i Jijona en castellà. (DOGV número 1426 de 
data 20.11.1990) 

77 Decret 155/1990, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi en bilingüe L'Orxa en 
valencià i Lorcha en castellà. (DOGV número 1400 de data 11.10.1990) 

78 Decret 125/1990, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi d'Aldaya per la 
d'Aldaia. (DOGV número 1365 de data 17.08.1990) 

79 Decret 24/1990, de 31 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Muchamiel per 
Mutxamel (Alacant). (DOGV número 1238 de data 06.02.1990) 

80 Decret 25/1990, de 31 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi en bilingüe: Alacant 
en Valencià i Alicante en Castellà. (DOGV número 1238 de data 
06.02.1990) 

81 Decret 115/1989, de 28 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi de Benaguacil 
(València). (DOGV número 1124 de data 14.08.1989) 

82 Decret 109/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi en biligüe: Alcoi en 
valencià i Alcoy en castellà. (DOGV número 1114 de data 25.07.1989) 

83 Decret 101/1989, de 3 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual és aprovada la nova denominació del municipi Bonrepós i 
Mirambel (València). (DOGV número 1104 de data 11.07.1989) 

84 Decret 84/1989, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi d'Enova. (DOGV 
número 1091 de data 22.06.1989) 

85 Decret 44/1989, de 4 d'abril del Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual s'autoritza la nova denominació del Municipi de Mogente en forma 
bilingüe: Moixent en Valencià i Mogente en Castellà. (DOGV número 
1040 de data 10.04.1989) 

86 Correcció d'errades del Decret 6/1988, de 30 de gener, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del 
municipi de Vall de Uxó en la forma la Vall d'Uixó en valencià. (DOGV 
número 1001 de data 08.02.1989) 

87 Decret 6/1989, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual queda aprovada la nova denominació del municipi de Vall de 
Uxó en la forma de la Vall d'Uixó en valencià. (DOGV número 998 de 
data 03.02.1989) 
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88 Decret 176/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de 
Novelé (València). (DOGV número 949 de data 23.11.1988) 

89 Decret 155/1988, d'11 d'octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi de 
Rafelbuñol. (DOGV número 925 de data 19.10.1988) 

90 Decret 153/1988, d'11 d'octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi de 
Villajoyosa. (DOGV número 925 de data 19.10.1988) 

91 Decret 154/1988, d'11 d'octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de 
Bellreguart (València). (DOGV número 925 de data 19.10.1988) 

92 Decret 131/1988, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del municipi de 
Simat de Valldigna (València). (DOGV número 899 de data 12.09.1988) 

93 Decret 132/1988, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de 
Bèlgida (València). (DOGV número 897 de data 08.09.1988) 

94 Decret 117/1988, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Benifairó de 
Valldigna (València). (DOGV número 882 de data 09.08.1988) 

95 Decret 34/1988, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi d'Ayelo de 
Malferit. (DOGV número 793 de data 28.03.1988) 

96 Decret 18/1988, de 8 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual és 
aprovada la nova denominació del Municipi de Villanueva de Alcolea 
(Castelló). (DOGV número 762 de data 12.02.1988) 

97 Correcció d'errades del Decret 78/1987, de 9 de juny, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del 
Municipi del Campello (Alicante). (DOGV número 643 de data 
06.08.1987) 

98 Decret 78/1987, de 9 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Campello 
(Alacant). (DOGV número 625 de data 09.07.1987) 

99 Decret 43/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual és aprovada la nova denominació bilingüe del Municipi de 
Sagunt en valencià i Sagunto en castellà. (DOGV número 581 de data 
07.05.1987) 

100 Decret 18/1987, de 2 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
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pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi d'Alfauir 
(València). (DOGV número 548 de data 17.03.1987) 

101 Decret 21/1987, de 2 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi d'Aín (Castelló). 
(DOGV número 548 de data 17.03.1987) 

102 Decret 20/1987, de 2 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Sant Mateu 
(Castelló). (DOGV número 548 de data 17.03.1987) 

103 Decret 16871986, de 29 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la denominació en bilingüe del Municipi de 
Benicàssim, en valencià, i Benicasim, en castellà. (DOGV número 505 de 
data 14.01.1987) 

104 Decret 160/1986, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de 
Gavarda (València). (DOGV número 499 de data 05.01.1987) 

105 Decret 161/1986, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de 
Vilamarxant (València). (DOGV número 499 de data 05.01.1987) 

106 Decret 159/1986, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de 
Llombai (València). (DOGV número 499 de data 05.01.1987) 

107 Decret 153/1986, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi 
d'Albalat dels Tarongers (València). (DOGV número 494 de data 
26.12.1986) 

108 Decret 152/1986, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de 
Sumacàrcer (València). (DOGV número 494 de data 26.12.1986) 

109 Decret 154/1986, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi en 
bilingüe: l'Alqueria de la Comtessa, en valencià, Alquería de la Condesa, 
en castellà. (DOGV número 494 de data 26.12.1986) 

110 Decret 100/1986, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es segrega una part del terme municipal d'Oriola (Alacant), per 
tal de constituir un municipi independent amb la denominació de Pilar de 
la Horadada. (DOGV número 429 de data 17.09.1986) 

111 Decret 94/1986, de 21 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi en bilingüe: 
Almassora en valencià, Almazora en castellà. (DOGV número 415 de 
data 11.08.1986) 
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112 Decret 95/1986, de 21 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi de Massalfassar 
(València). (DOGV número 415 de data 11.08.1986) 

113 Decret 93/1986, de 21 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi d'Aigües (Alacant). 
(DOGV número 415 de data 11.08.1986) 

114 Decret 41/1986, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi de Beneixida. (DOGV 
número 368 de data 25.04.1986) 

115 Decret 202/1985, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual és aprovada la denominació en bilingüe del Municipi 
d'Elx en valencià i Elche en castellà. (DOGV número 336 de data 
03.02.1986) 

116 Decret 169/1985, de 28 d'octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi de 
L'Eliana. (DOGV número 307 de data 21.11.1985) 

117 Decret 113/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Quart de les Valls. 
(DOGV número 277 de data 05.08.1985) 

118 Decret 80/1985, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la denominació en bilingüe del municipi de Xàbia en 
Valencià, Jávea en castellà. (DOGV número 264 de data 27.06.1985) 

119 Decret 69/1985, de 27 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Tavernes de la 
Valldigna. (DOGV número 259 de data 10.06.1985) 

120 Decret 50/1985, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Callosa d'En 
Sarrià. (DOGV número 250 de data 09.05.1985) 

121 Decret 51/1985, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi d'Almàssera. (DOGV 
número 250 de data 09.05.1985) 

122 Decret 10/1985, de 14 de febrer, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de 
Castelló de Rugat. (DOGV número 234 de data 07.03.1985) 

123 Decret 11/1984, de 14 de febrer, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació bilingüe del municipi 
de Les Useres en valencià, Useras en castellano. (DOGV número 234 de 
data 07.03.1985) 

124 Decret 139/1984, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat 
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Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Riba-
roja de Túria. (DOGV número 221 de data 24.01.1985) 

125 Decret 135/1984, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de la 
Pobla de Farnals. (DOGV número 217 de data 10.01.1985) 

126 Decret 134/1984, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de La 
Pobla del Duc. (DOGV número 217 de data 10.01.1985) 

127 Decret 133/1984, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de 
Llocnou de Sant Jeroni. (DOGV número 217 de data 10.01.1985) 

128 Decret 132/1984, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Petrer. 
(DOGV número 217 de data 10.01.1985) 

129 Decret 125/1984, de 26 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi 
d'Almussafes. (DOGV número 210 de data 10.12.1984) 

130 Decret 127/1984, de 26 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Canet 
d'En Berenguer. (DOGV número 210 de data 10.12.1984) 

131 Decret 128/1984, de 26 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de La 
Font de la Figuera. (DOGV número 210 de data 10.12.1984) 

132 Decret 126/1984, de 26 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Barx. 
(DOGV número 210 de data 10.12.1984) 

133 Decret 118/1984, de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel quals s'aprova la nova denominació del municipi de 
Favara. (DOGV número 205 de data 22.11.1984) 

134 Decret 106/1984, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de l'Alcúdia de 
Crespins. (DOGV número 199 de data 29.10.1984) 

135 Decret 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis. 
(DOGV número 185 de data 16.08.1984) 

136 Decret 70/1984, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denominació del municipi de Betxí. (DOGV 
número 185 de data 16.08.1984) 
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137 Decret 76/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s'aprova la nova denoninació del municipi de Benifaió. (DOGV 
número 185 de data 16.08.1984) 

138 Decret 55/1983, de 23 de maig, pel qual s'aprova el canvi de 
denominació del municipi de Daimuz pel de Daimús. (DOGV número 106 
de data 05.06.1983) 

139 Decret de 15 de novembre de 1982, d'aprovació del canvi de 
denominació del municipi de "Villarreal de los Infantes" (Castelló) pel de 
Vila-real. (DOGV número 93 de data 05.02.1983) 

140 Decret 5/1983, de 17 gener, pel qual s'aprova el canvi de denominació 
del municipi de Burjasot per Burjassot. (DOGV número 92 de data 
25.01.1983) 

141 Acord del Ple del Consell de 5 de novembre de 1982, pel qual s'aprova el 
canvi de denominació del municipi de Cuartell per Quartell. (DOGV 
número 88 de data 24.12.1982) 

142 Decret de 20 de setembre de 1982, pel qual s'aprova el canvi de nom de 
Villanova de Castelló. (DOGV número 80 de data 15.10.1982) 

143 Decret de 19 de juliol de 1982 pel qual s'aprova el canvi de denominació 
del municipi de Poliñá del Júcar pel de Polinyà de Xúquer. (DOGV 
número 80 de data 15.10.1982) 

144 Decret de 19 de juliol de 1982, pel qual s'aprova la denominació bilingüe 
de Castellón de la Plana-Castelló de la Plana i Grao de Castellón-Grau 
de Castelló. (DOGV número 77 de data 30.08.1982) 

145 Decret de 31 de maig de 1982 pel qual s'autoritza el canvi de nom del 
municipi de Masamagrell (València). (DOGV número 72 de data 
15.06.1982) 

146 Decret de 3 de maig de 1982 pel qual s'autoritza el canvi de nom del 
municipi de Bocairente. (DOGV número 70 de data 15.05.1982) 

147 Decret de 3 de maig de 1982 pel qual s'autoritza el canvi de nom del 
municipi d'Alcántara del Júcar. (DOGV número 70 de data 15.05.1982) 

148 Decret de 3 de maig de 1982, pel qual s'aprova el canvi de nom del 
municipi de Puzol. (DOGV número 70 de data 15.05.1982) 

149 Decret de 26 de març de 1982 pel qual s'aprova el canvi de nom del 
municipi d'Olleria. (DOGV número 67 de data 01.04.1982) 

150 Decret de 8 de març de 1982, pel qual s'aprova el canvi de nom del 
municipi de Corbera d'Alzira. (DOGV número 66 de data 15.03.1982) 

151 Decret de 8 de febrer de 1982, pel qual s'aprova el canvi de denominació 
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del municipi de "Puebla de Vallbona". (DOGV número 64 de data 
15.02.1982) 

152 Decret de 8 de febrer de 1982, pel qual s'aprova el canvi de denominació 
del municipi de "Onteniente". (DOGV número 64 de data 15.02.1982) 

153 Decret de 25 de gener de 1982, pel qual s'aprova el canvi de 
denominació del municipi de Tabernes Blanques. (DOGV número 63 de 
data 01.02.1982) 

154 Decret de 9 de novembre de 1981, pel qual s'aprova el canvi de nom de 
l'Ajuntament de Benetúser, pel de Benetússer. (DOGV número 58 de 
data 16.11.1981) 

155 Decret pel qual es publica l'acord del Consell del País Valencià aprovant 
el canvi de denominació del Municipi de Cuatretonda. (DOGV número 41 
de data 02.03.1981) 

156 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del municipi 
de Jeresa pel de Xeresa. (DOGV número 40 de data 16.02.1981) 

157 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del municipi 
de Benissa. (DOGV número 39 de data 02.02.1981) 

158 Decret pel qual es publica l'acord del Consell del País Valencià el qual 
aprovà el canvi de denominació del municipi de Liria. (DOGV número 36 
de data 15.12.1980) 

159 Decret pel qual es publica l'acord del Consell del País Valencià aprovant 
el canvi de denominació del municipi de Massanassa. (DOGV número 36 
de data 15.12.1980) 

160 Decret pel qual es publica l'acord del Consell, aprovant el canvi de 
denominació del Municipi de Señera. (DOGV número 35 de data 
01.12.1980) 

161 Decret pel qual es publica l'acord del Ple del Consell del País Valencià 
que aprova el canvi de denominació del municipi de Carcagente. (DOGV 
número 34 de data 15.11.1980) 

162 Decret pel qual es publica l'acord del Consell del País Valencià, que 
aprova el canvi de denominació del municipi de Vinaròs. (DOGV número 
34 de data 15.11.1980) 

163 Decret pel qual es publica l'acord del Ple del Consell del País Valencià 
que aprova el canvi de denominació del municipi de Picasent. (DOGV 
número 34 de data 15.11.1980) 

164 Decret pel qual es publica l'acord del Ple del Consell del País Valencià, 
que aprova el canvi de nom del municipi de Pobla Llarga pel de la Pobla 
Llarga. (DOGV número 34 de data 15.11.1980) 
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165 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi 
de Jaraco, pel de Xeraco. (DOGV número 27 de data 01.08.1980) 

166 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi 
de Cuart de Poblet, pel de Quart de Poblet. (DOGV número 27 de data 
01.08.1980) 

167 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi 
d'Alcira, pel d'Alzira. (DOGV número 24 de data 16.06.1980) 

168 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi 
de Picaña pel de Picanya. (DOGV número 24 de data 16.06.1980) 

169 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi 
d'Alacuás pel d'Alaquàs. (DOGV número 24 de data 16.06.1980) 

170 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi 
de Puebla Larga pel de Pobla Llarga. (DOGV número 24 de data 
16.06.1980) 

171 Decret del Ple del Consell pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi 
de Chirivella, pel de Xirivella. (DOGV número 24 de data 16.06.1980) 

172 Decret pel qual s'autoritza el canvi de nom del Municipi de Luchente pel 
de Llutxent. (DOGV número 20 de data 15.04.1980) 

173 Decret del Ple del Consell pel qual hom aprova el canvi de nom del 
Municipi de Játiva pel de Xàtiva. (DOGV número 15 de data 01.02.1980) 

174 Decret de 16 de juliol de 1979, autoritzant el canvi de nom del Municipi de 
Foyos pel de Foios. (DOGV número 10 de data 01.08.1979) 

175 Decret de 9 de juliol de 1979, autoritzant el canvi de nom del Municipi de 
Barcheta pel de Barxeta. (DOGV número 10 de data 01.08.1979) 

 
Font: CIDAJ http://www.cidaj.gva.es/ 
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ANNEX 25 
 

DENOMINACIONS OFICIALS DELS MUNICIPIS I COMARQUES DEL PAÍS VALENCIÀ,  
POBLACIÓ, LLENGUA I DECRETS DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 

(Actualització: 31 de desembre de 2004) 
 

Font: Institut Nacional d’Estadística; Centre d’Informació i Documentació Jurídica i Administrativa;  
Conselleria de Cultura, Educació i Esports... 

 
Elaboració pròpia 

 
DENOMINACIÓ OFICIAL  

(31-12-2004) 
(Entre parèntesis figura la denominació 

històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Ademuz El Rincón de Ademuz 1.140 C  

Ador La Safor 1.346 V  

Adsubia (Atzúvia, l’) La Marina Alta 635 V  

Agost L'Alacantí 4.517 V  

Agres El Comtat 671 V  

Agullent La Vall d'Albaida 2.352 V  

Aielo de Malferit La Vall d'Albaida 4.320 V Decret del Consell 34/1988, de 21.03.88 (DOGV núm. 793, de 
28.03.88, i BOE núm. 196, de 16.08.88). 

Aielo de Rugat La Vall d'Albaida 207 V Decret del Govern Valencià 137/2000, de 12.09.00 (DOGV 
núm. 3841, de 21.09.00) 
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Aigües L'Alacantí 737 V Decret del Consell 93/1986, de 21.07.86 (DOGV núm. 415, 
d'11.08.86, i BOE núm. 235, d'01.10.86). 

Aín La Plana Baixa 153 V Decret del Consell 21/1987, de 02.03.87 (DOGV núm. 548, de 
17.03.87, i BOE de 23.09.87). 

Alacant / Alicante L'Alacantí 310.330 V Decret del Consell 25/1990, de 31.01.90 (DOGV núm. 1238, de 
06.02.90, i BOE núm. 150, de 23.06.90). 

Alaquàs L'Horta Oest 29.279 V Decret del Consell de 09.06.80 (DOGV núm. 24, de 16.06.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Albaida La Vall d'Albaida 6.257 V  

Albal L'Horta Sud 13.534 V  

Albalat de la Ribera La Ribera Baixa 3.444 V  

Albalat dels Sorells L'Horta Nord 3.493 V  

Albalat dels Tarongers El Camp de Morvedre 799 V Decret del Consell 153/1986, de 09.12.86 (DOGV núm. 494, de 
26.12.86, i BOE de 18.10.88). 

Albatera El Baix Segura / 
La Vega Baja 

10.001 C  

Alberic La Ribera Alta 9.634 V Decret del Govern Valencià 213/1992, de 07.12.92 (DOGV 
núm. 1925, de 16.12.92, i BOE núm. 49, de 26.02.93). 

Albocàsser L'Alt Maestrat 1.385 V Decret del Govern Valencià 155/1996, de 13.08.96 (DOGV 
núm. 2814, de 26.08.96, i BOE núm. 255, de 22.10.96). 

Alborache La Hoya de Buñol 948 C  

Alboraya (Alboraia) L'Horta Nord 20.001 V  

Albuixech (Albuixec) L'Horta Nord 3.443 V  
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Alcalà de Xivert El Baix Maestrat 6.449 V Decret del Govern Valencià 205/1996, de 05.11.96 (DOGV 
núm. 2880, de 29.11.96, i BOE núm. 91, de 16.04.97). 

Alcalalí (Alcanalí/Alcahalí) La Marina Alta 1.216 V  

Alcàntera de Xúquer La Ribera Alta 1.380 V Decret del Consell, de 03.05.82 (DOGV núm. 70, de 15.05.82, i 
BOE núm. 166, de 13.07.82). 

Alcàsser L'Horta Sud 7.992 V Decret del Govern Valencià 40/2000, de 28.03.00 (DOGV núm. 
3722, de 3.04.00). 

Alcocer de Planes (Alcosser) El Comtat 177 V  

Alcoi / Alcoy L'Alcoià 60.532 V Decret del Consell 109/1989, de 17.07.89 (DOGV núm. 1114, 
de 25.07.89, i BOE núm. 21, de 24.01.90). 

Alcoleja El Comtat 241 V Decret del Govern Valencià 64/1994, de 29.03.94 (DOGV núm. 
2241, de 07.04.94, i BOE núm. 137, de 09.06.94). 

Alcora, l' L'Alcalatén 10.084 V Decret del Govern Valencià 212/1996, de 26.11.96 (DOGV 
núm. 2893, de 19.12.96, i BOE núm. 77, de 31.03.97). 

Alcublas Los Serranos 794 C  

Alcúdia de Crespins, l' La Costera 4.786 V Decret del Consell 106/1984, d'01.10.84 (DOGV núm. 199, de 
29.10.84, i BOE núm. 300 de 15.12.84). 

Alcudia de Veo (Alcúdia de Veo, 
l’) 

La Plana Baixa 204 V  

Alcúdia, l' La Ribera Alta 10.654 V Acord del Consell de Ministres de 03.10.80 (BOP 1, de 
02.01.81). 

Aldaia L'Horta Oest 26.442 V Decret del Consell 125/1990, de 23.07.90 (DOGV núm. 1365, 
de 17.08.90). 

Alfafar L'Horta Sud 19.655 V  
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Alfafara El Comtat 426 V  

Alfara de Algimia (Alfara de la 
Baronia) 

El Camp de Morvedre 487 V  

Alfara del Patriarca L'Horta Nord 2.779 V  

Alfarp (Alfarb) La Ribera Alta 1.369 V  

Alfarrasí (Alfarrassí) La Vall d'Albaida 1.272 V  

Alfàs del Pi, l' La Marina Baixa 14.656 V Decret del Govern Valencià 22/1994, de 08.02.94 (DOGV núm. 
2206, de 14.02.94, i BOE núm. 90, de 15.04.94). 

Alfauir La Safor 381 V Decret del Consell 18/1987, de 02.03.87 (DOGV núm. 548, de 
17.03.87, i BOE núm., de 27.11.87). 

Alfondeguilla (Fondeguilla) La Plana Baixa 871 V  

Algar de Palancia (Algar) El Camp de Morvedre 461 V  

Algemesí La Ribera Alta 26.192 V  

Algimia de Alfara (Algímia de la 
Baronia) 

El Camp de Morvedre 959 V  

Algimia de Almonacid El Alto Palancia 269 C  

Alginet La Ribera Alta 12.587 V  

Algorfa El Baix Segura / 
La Vega Baja 

1.956 C  
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Algueña (Alguenya, l’) El Vinalopó Mitjà / 
El Vinalopó Medio 

1.452 V  

Almàssera L'Horta Nord 6.556 V Decret del Consell 51/1985, de 29.04.85 (DOGV núm. 250, de 
09.05.85, i BOE núm. 204 de 26.08.85). 

Almassora / Almazora La Plana Alta 18.961 V Decret del Consell 94/1986, de 21.07.86 (DOGV núm. 415, 
d'11.08.86, i BOE núm. 235, d'01.10.86). 

Almedíjar El Alto Palancia 270 C  

Almenara La Plana Baixa 5.045 V  

Almiserà La Safor 262 V Decret del Govern Valencià 82/1995, de 16.05.95 (DOGV núm. 
2520, d'01.06.95, i BOE núm. 233, de 29.09.95). 

Almoines La Safor 1.668 V  

Almoradí El Baix Segura / 
La Vega Baja 

15.450 C  

Almudaina El Comtat 111 V  

Almussafes La Ribera Baixa 7.459 V Decret del Consell 125/1984, de 26.11.84 (DOGV núm. 210, de 
10.12.84, i BOE núm. 108, de 06.05.85). 

Alpuente Los Serranos 861 C  

Alqueria d'Asnar, l' El Comtat 410 V Decret del Govern Valencià 65/1994, de 29.03.94 (DOGV núm. 
2246, de 15.04.94, i BOE núm. 137, de 09.06.94). 

Alqueria de la Comtessa, l' La Safor 1.462 V Decret del Consell 154/1986, de 09.12.86 (DOGV núm. 494, de 
26.12.86, i BOE núm., de 10.06.87). Decret del Govern 
Valencià 197/2002, de 3.12.02 (DOGV núm. 4394, de 09.12.02) 

Alquerías del Niño Perdido La Plana Baixa 3.746 V Decret del Consell 99/1985, de 25.06.85 (DOGV núm. 270, de 
18.07.85, i Boe núm. 295, de 10.12.85). 
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Altea La Marina Baixa 19.514 V  

Altura El Alto Palancia 3.234 C  

Alzira La Ribera Alta 41.920 V Decret del Consell, de 09.06.80 (DOGV núm. 24, de 16.06.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Andilla Los Serranos 384 C  

Anna La Canal de Navarrés 2.775 C  

Antella La Ribera Alta 1.498 V  

Arañuel El Alto Mijares 191 C  

Aras de los Olmos Los Serranos 375 C Decret del Govern Valencià 135/2001, de 26.07.01 (DOGV 
núm. 4058, de 6.08.01) 

Ares del Maestre (Ares del 
Maestrat) 

L'Alt Maestrat 228 V  

Argelita El Alto Mijares 117 C  

Artana La Plana Baixa 1.851 V  

Aspe El Vinalopó Mitjà / 
El Vinalopó Medio 

17.833 C  

Atzeneta d'Albaida La Vall d'Albaida 1.344 V Decret del Govern Valencià 19/1996, de 5 de febrer (DOGV 
núm.2684, de 08.02.96, i BOE núm. 95, de 19.04.96) 

Atzeneta del Maestrat L'Alcalatén 1.442 V Decret del Govern Valencià 173/1992, de 26.10.92 (DOGV 
núm. 1894, de 02.11.92, i BOE núm. 26, de 30.01.93). 
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Ayódar El Alto Mijares 225 C  

Ayora El Valle de Cofrentes-Ayora 5.508 C  

Azuébar El Alto Palancia 348 C  

Balones El Comtat 171 V  

Banyeres de Mariola L'Alcoià 7.314 V Decret del Govern Valencià 209/1993, de 09.11.93 (DOGV 
núm. 2147, de 18.11.93, i BOE núm. 28, de 02.02.94). 

Barracas El Alto Palancia 183 C  

Barx La Safor 1.423 V Decret del Consell 126/1984, de 26.11.84 (DOGV núm. 210, de 
10.12.84, i BOE núm. 108, de 06.05.85). 

Barxeta La Costera 1.619 V Decret del Consell, de 09.07.79 (DOGV núm. 10 d'01.08.79, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Bejís El Alto Palancia 381 C  

Bèlgida La Vall d'Albaida 719 V Decret del Consell 132/1988, de 05.09.88 (DOGV núm. 897, de 
08.09.88, i BOE núm. 5, de 06.01.89). 

Bellreguard La Safor 3.893 V Decret del Consell 154/1988, d'11.10.88 (DOGV núm. 925, de 
19.10.88, i BOE núm. 23, de 27.01.89). 

Bellús La Vall d'Albaida 383 V  

Benafer El Alto Palancia 145 C  

Benafigos L'Alcalatén 186 V  
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Benagéber Los Serranos 177 C  

Benaguasil El Camp de Túria 9.618 V Decret del Consell 115/1989, de 28.07.89 (DOGV núm. 1124, 
de 14.08.89, i BOE núm. 180, de 28.07.90). 

Benasal (Benassal) L'Alt Maestrat 1.355 V  

Benasau El Comtat 237 V  

Benavites El Camp de Morvedre 649 V  

Beneixama L'Alt Vinalopó /  
El Alto Vinalopó 

1.939 V Decret del Govern Valencià 225/1996, de 10.12.96 (DOGV 
núm. 2903, de 07.01.97, i BOE núm. 77, 31.03.97). 

Beneixida La Ribera Alta 609 V Decret del Consell 41/1986, de 21.03.86 (DOGV núm. 368, de 
25.04.86, i BOE núm. 120, de 20.05.86). 

Benejúzar El Baix Segura / 
La Vega Baja 

5.216 C  

Benetússer L'Horta Sud 14.023 V Decret del Consell, de 09.11.81 (DOGV núm. 58 de 16.11.81, i 
BOE núm. 35 de 10.02.82). 

Benferri El Baix Segura / 
La Vega Baja 

1.351 C  

Beniarbeig La Marina Alta 1.455 V  

Beniardá (Beniardà) La Marina Baixa 199 V  

Beniarjó La Safor 1.432 V  

Beniarrés El Comtat 1.363 V  
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Beniatjar La Vall d'Albaida 240 V  

Benicarló El Baix Maestrat 22.653 V  

Benicàssim / Benicasim La Plana Alta 15.151 V Decret del Consell 168/1986, de 29.12.86 (DOGV núm. 505, de 
14.01.87, i BOE núm. 61, de 12.03.87). 

Benicolet La Vall d'Albaida 517 V  

Benicull de Xúquer La Ribera Baixa 784 V Segregació de Polinyà de Xúquer. Decret del Consell 183/1987, 
de 23.11.87 (DOGV núm. 714, d'1.12.87) 

Benidoleig La Marina Alta 995 V  

Benidorm La Marina Baixa 64.956 V  

Benifaió La Ribera Alta 12.254 V Decret del Consell 76/1984, de 30.07.84 (DOGV núm. 185, de 
16.08.84, i BOE núm. 300, de 15.12.84). 

Benifairó de la Valldigna La Safor 1.692 V Decret del Consell 117/1988, de 29.07.88 (DOGV núm. 882, de 
09.08.88, i BOE núm. 151, de 29.06.89). 

Benifairó de les Valls El Camp de Morvedre 1.907 V  

Benifallim L'Alcoià 132 V  

Benifato La Marina Baixa 173 V  

Beniflá (Beniflà) La Safor 238 V  

Benigánim (Benigànim) La Vall d'Albaida 5.720 V  
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DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Benigembla La Marina Alta 531 V Decret del Govern Valencià 236/1999, de 23.12.99 (DOGV 
núm. 3655, de 29.12.99). 

Benijófar El Baix Segura / 
La Vega Baja 

3.138 C  

Benilloba El Comtat 891 V  

Benillup El Comtat 93 V  

Benimantell La Marina Baixa 447 V  

Benimarfull El Comtat 455 V  

Benimassot El Comtat 137 V Decret del Govern Valencià 239/1993, de 07.12.93 (DOGV 
núm. 2169, de 22.12.93, i BOE núm. 66, de 18.03.94). 

Benimeli La Marina Alta 355 V  

Benimodo La Ribera Alta 2.019 V  

Benimuslem La Ribera Alta 583 V  

Beniparrell L'Horta Sud 1.780 V  

Benirredrà La Safor 1.460 V Decret del Govern Valencià 26/1996, de 05.03.96 (DOGV núm. 
2707, de 12.03.96, i BOE núm. 95, de 19.04.96). 

Benisanó (Benissanó) El Camp de Túria 1.974 V  

Benissa La Marina Alta 11.405 V Decret del Consell, de 19.01.81 (DOGV núm. 39, de 02.02.81, i 
BOE núm. 122, de 22.05.81). 
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(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
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COMARCA 
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Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Benissoda La Vall d'Albaida 320 V Decret del Govern Valencià 119/2001, de 26.06.01 (DOGV 
núm. 4033, de 2.07.01). 

Benisuera (Benissuera) La Vall d'Albaida 194 V  

Benlloch (Bell-lloc del Pla) La Plana Alta 860 V  

Bétera El Camp de Túria 17.188 V  

Betxí La Plana Baixa 5.528 V Decret del Consell 70/1984, de 16.07.84 (DOGV núm. 185, de 
16.08.84). 

Biar L'Alt Vinalopó /  
El Alto Vinalopó 

3.574 V  

Bicorp La Canal de Navarrés 645 C  

Bigastro El Baix Segura / 
La Vega Baja 

5.601 C  

Bocairent La Vall d'Albaida 4.496 V Decret del Consell, de 03.05.82 (DOGV núm. 70, de 15.05.82, i 
BOE núm. 137, de 09.06.82). 

Bolbaite La Canal de Navarrés 1.458 C  

Bolulla La Marina Baixa 364 V  

Bonrepòs i Mirambell L'Horta Nord 2.526 V Decret del Consell 101/1989, de 03.07.89 (DOGV núm. 1104, 
d'11.07.89, i BOE núm. 39, de 15.02.90). 

Borriol La Plana Alta 4.195 V  

Bufali La Vall d'Albaida 199 V  
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Bugarra Los Serranos 860 C  

Buñol La Hoya de Buñol 9.273 C  

Burjassot L'Horta Nord 37.330 V Decret del Consell, de 17.01.83 (DOGV núm. 92, de 25.01.83). 

Burriana (Borriana) La Plana Baixa 30.059 V  

Busot L'Alacantí 2.127 V  

Cabanes (Cabanes de l’Arc) La Plana Alta 2.589 V  

Càlig El Baix Maestrat 1.721 V Decret del Govern Valencià 65/1999, de 4.05.99 (DOGV núm. 
3493, de 12.05.99). 

Calles Los Serranos 384 C  

Callosa de Segura El Baix Segura / 
La Vega Baja 

16.471 C  

Callosa d'En Sarrià La Marina Baixa 7.957 V Decret del Consell 50/1985, de 29.04.85 (DOGV núm. 250, de 
09.05.85, i BOE núm. 205, de 27.08.85). 

Calp / Calpe La Marina Alta 23.653 V Decret del Consell 129/1991, de 23.07.91 (DOGV núm. 1606, 
de 19.08.91, i BOE núm. 283, de 26.11.91). 

Camp de Mirra, el / Campo de 
Mirra 

L'Alt Vinalopó /  
El Alto Vinalopó 

428 V Decret del Govern Valencià 148/1993, de 17.08.93 (DOGV 
núm. 2096, de 06.09.93, i BOE núm. 255, de 25.10.93). 

Campello, el L'Alacantí 22.380 V Decret del Consell 78/1987, de 09.06.87 (DOGV núm. 625, de 
09.07.87). 

Camporrobles La Plana de Utiel-Requena 1.372 C  
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Cañada (Canyada de Biar, la) L'Alt Vinalopó /  
El Alto Vinalopó 

1.176 V  

Canals La Costera 13.671 V  

Canet d'En Berenguer El Camp de Morvedre 3.669 V Decret del Consell 12/1984, de 26.11.84 (DOGV núm. 210, de 
10.12.84, i BOE núm. 108, de 06.05.85). 

Canet lo Roig El Baix Maestrat 909 V  

Carcaixent La Ribera Alta 21.119 V Decret del Consell, de 03.11.80 (DOGV núm. 34, de 15.11.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Càrcer La Ribera Alta 2.026 V Decret del Govern Valencià 236/1999, de 23.12.99 (DOGV 
núm. 3655, de 29.12.99). 

Carlet La Ribera Alta 14.622 V  

Carrícola La Vall d'Albaida 79 V  

Casas Altas El Rincón de Ademuz 158 C  

Casas Bajas El Rincón de Ademuz 243 C  

Casinos El Camp de Túria 2.382 V  

Castalla L'Alcoià 8.532 V  

Castell de Cabres El Baix Maestrat 19 V  

Castell de Castells La Marina Alta 475 V  
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Castell de Guadalest, el La Marina Baixa 204 V Decret del Govern Valencià 6/2002, de 8.01.02 (DOGV núm. 
4167, de 14.01.02). 

Castellfort Els Ports 218 V  

Castellnovo El Alto Palancia 1.011 C  

Castelló de la Plana / Castellón 
de la Plana 

La Plana Alta 163.088 V Decret del Consell, de 19.07.82 (DOGV núm. 77, de 30.08.82). 

Castelló de la Ribera La Ribera Alta 7.239 V RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2004, del director general 
d'Administració Local de la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques, per la qual es fa pública la 
Resolució de la Sentència de 21 d'abril de 2004, del Tribunal 
Suprem, en el Recurs de Cassació 391/01, interposat per 
l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra la Sentència, de 
13 de febrer de 1998, dictada per la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, Secció Primera, en el Recurs 2.370/94, en què 
s'impugnava el Decret 137/1994, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprovava el canvi de denominació del municipi de Villanueva 
de Castellón per la forma en valencià de Castelló de la Ribera. 
[2004/X5113] (DOGV número 4757 de data 20.05.2004) 

Castelló de Rugat La Vall d'Albaida 2.301 V Decret del Consell 10/1985, de 14.02.85 (DOGV núm. 234, de 
07.03.85, i BOE núm. 108, de 06.05.85). 

Castellonet de la Conquesta La Safor 172 V Decret del Govern Valencià 173/1994, de 19.08.94 (DOGV 
núm. 2341, de 08.09.94, i BOE núm. 266, de 07.11.94). 

Castielfabib El Rincón de Ademuz 284 C  

Castillo de Villamalefa El Alto Mijares 108 C  

Catadau La Ribera Alta 2.487 V  
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Catarroja L'Horta Sud 22.904 V  

Catí L'Alt Maestrat 853 V  

Catral El Baix Segura / 
La Vega Baja 

5.884 C  

Caudete de las Fuentes La Plana de Utiel-Requena 795 C  

Caudiel El Alto Palancia 704 C  

Cerdà La Costera 291 V Decret del Govern Valencià 109/1993, de 19.07.93 (DOGV 
núm. 2082, de 06.08.93, i BOE núm. 255 de 25.10.93). 

Cervera del Maestre (Cervera del 
Maestrat) 

El Baix Maestrat 640 V  

Chella La Canal de Navarrés 2.618 C  

Chelva Los Serranos 1.986 C  

Chera La Plana de Utiel-Requena 525 C  

Cheste La Hoya de Buñol 7.255 C  

Chiva La Hoya de Buñol 11.386 C  

Chóvar El Alto Palancia 345 C  

Chulilla Los Serranos 772 C  

Cinctorres Els Ports 509 V  
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Cirat El Alto Mijares 281 C  

Cocentaina El Comtat 10.907 V  

Cofrentes El Valle de Cofrentes-Ayora 948 C  

Confrides La Marina Baixa 301 V  

Corbera La Ribera Baixa 3.057 V Decret del Consell, de 08.03.82 (DOGV núm. 66, de 15.03.82). 

Cortes de Arenoso El Alto Mijares 392 C  

Cortes de Pallás El Valle de Cofrentes-Ayora 999 C  

Costur L'Alcalatén 471 V  

Cotes La Ribera Alta 363 V  

Coves de Vinromà, les La Plana Alta 1.877 V Decret del Govern Valencià 150/1993, de 27.08.93 (DOGV 
núm. 2096, de 06.09.93, i BOE núm. 255, de 25.10.93). 

Cox El Baix Segura / 
La Vega Baja 

6.377 C  

Crevillent El Baix Vinalopó 26.632 V Decret del Govern Valencià 236/1999, de 23.12.99 (DOGV 
núm. 3655, de 29.12.99). 

Culla L'Alt Maestrat 697 V  

Cullera La Ribera Baixa 22.544 V  

Daimús La Safor 2.242 V Decret del Consell 55/1983, de 23.05.83 (DOGV núm. 106, de 
05.06.83). 
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Daya Nueva El Baix Segura / 
La Vega Baja 

1.390 C  

Daya Vieja El Baix Segura / 
La Vega Baja 

261 C  

Dénia La Marina Alta 38.584 V Decret  del Govern Valencià 208/1993, de 09.11.93 (DOGV 
núm. 2148, de 19.11.93, i BOE núm. 28, de 02.02.94). 

Dolores El Baix Segura / 
La Vega Baja 

6.863 C  

Domeño Los Serranos 568 C  

Dos Aguas La Hoya de Buñol 441 C  

Elda El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

55.576 C  

Eliana, l' El Camp de Túria 15.026 V Decret del Consell 169/1985, de 28.10.85 (DOGV núm. 307, de 
21.11.85, i BOE núm. 16, de 18.01.86). 

Elx / Elche El Baix Vinalopó 209.439 V Decret del Consell 202/1985, de 23.12.85 (DOGV núm. 336, de 
03.02.86, i BOE núm. 115, de 14.05.86). 

Emperador (Venta d’Emperador, 
la) 

L'Horta Nord 260 V  

Enguera La Canal de Navarrés 5.484 C  

Ènova, l' La Ribera Alta 997 V Decret del Consell 84/1989, de 12.06.89 (DOGV núm. 1091, de 
22.06.89, i BOE núm. 252, de 20.10.89). 

Eslida La Plana Baixa 828 V  

Espadilla El Alto Mijares 62 C  

Estivella El Camp de Morvedre 1.164 V  
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Estubeny La Costera 183 V  

Facheca (Fageca) El Comtat 103 V  

Famorca El Comtat 65 V  

Fanzara El Alto Mijares 259 C  

Faura El Camp de Morvedre 2.743 V  

Favara La Ribera Baixa 1.855 V Decret del Consell 118/1984, de 12.11.84 (DOGV núm. 205, de 
22.11.84). 

Figueroles L'Alcalatén 562 V  

Finestrat La Marina Baixa 3.377 V  

Foios L'Horta Nord 6.035 V Decret del Consell, de 16.07.79 (DOGV núm. 10, d'01.08.79, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Font de la Figuera, la La Costera 2.139 V Decret del Consell 128/1984, de 26.11.84 (DOGV núm. 210, de 
10.12.84). 

Font d'En Carròs, la La Safor 3.421 V Acord del Consell de Ministres de 23.12.77 

Fontanars dels Alforins La Vall d'Albaida 996 V Decret del Consell 72/1992, de 28.04.92 (DOGV núm. 1779, 
d'11.05.92, i BOE núm. 176, de 23.07.92). 

Forcall Els Ports 543 V  

Formentera del Segura El Baix Segura / 
La Vega Baja 

2.588 C  

Fortaleny La Ribera Baixa 1.010 V  



 

 771 

DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Fuente la Reina El Alto Mijares 35 C  

Fuenterrobles La Plana de Utiel-Requena 737 C  

Fuentes de Ayódar El Alto Mijares 95 C  

Gaianes El Comtat 344 V Decret del Consell 113/1991, de 26.06.91 (DOGV núm. 1578, 
de 03.07.91, i BOE núm. 215, de 07.09.91). 

Gaibiel El Alto Palancia 197 C  

Gandia La Safor 62.344 V Decret del Govern Valencià 229/1994, de 08.11.94 (DOGV 
núm. 2390, de 18.11.94, i BOE núm. 34, de 09.02.95), 

Gata de Gorgos (Gata) La Marina Alta 5.212 V  

Gátova El Camp de Túria 432 C  

Gavarda La Ribera Alta 1.178 V Decret del Consell 160/1986, de 22.12.86 (DOGV núm. 499, de 
05.01.87, i BOE núm. 22, de 26.01.88). 

Geldo El Alto Palancia 733 C  

Genovés La Costera 2.567 V  

Gestalgar Los Serranos 714 C  

Gilet El Camp de Morvedre 2.118 V  

Godella L'Horta Nord 11.914 V  

Godelleta La Hoya de Buñol 2.597 C  
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Gorga El Comtat 261 V  

Granja de la Costera, la La Costera 342 V  

Granja de Rocamora El Baix Segura / 
La Vega Baja 

2.066 C  

Guadasequies (Guadasséquies) La Vall d'Albaida 385 V  

Guadassuar La Ribera Alta 5.568 V Decret del Consell 30/1992, de 02.03.92 (DOGV núm. 1744, de 
13.03.92, i BOE núm. 137, de 08.06.92). 

Guardamar de la Safor La Safor 196 V Decret del Govern Valencià 79/2001, de 2.04.01 (DOGV núm. 
3975, de 6.04.01) 

Guardamar del Segura El Baix Segura / 
La Vega Baja 

12.215 V  

Herbés (Herbers) Els Ports 84 V  

Higueras El Alto Palancia 92 C  

Higueruelas Los Serranos 519 C  

Hondón de las Nieves (Fondó de 
les Neus, el) 

El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

1.936 V  

Hondón de los Frailes (Fondó 
dels Frares, el) 

El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

883 V  

Ibi L'Alcoià 22.967 V  

Jacarilla El Baix Segura / 
La Vega Baja 

1.686 C  

Jalance El Valle de Cofrentes-Ayora 981 C  
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Jana, la El Baix Maestrat 820 V  

Jarafuel El Valle de Cofrentes-Ayora 861 C  

Jérica El Alto Palancia 1.542 C  

Llanera de Ranes La Costera 1.059 V  

Llaurí La Ribera Baixa 1.269 V  

Llíber La Marina Alta 837 V  

Llíria El Camp de Túria 19.172 V Decret del Consell, de 31.07.79 (DOGV núm. 36, de 13.03.92, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Llocnou de Sant Jeroni La Safor 568 V Decret del Consell 133/1984, de 10.12.84 (DOGV núm. 217, de 
10.01.85, i BOE núm. 108, de 06.05.85). 

Llocnou d'En Fenollet La Costera 820 V Decret del Govern Valencià 236/1999, de 23.12.99 (DOGV 
núm. 3655, de 29.12.99). 

Llombai La Ribera Alta 2.320 V Decret del Consell 159/1986, de 22.12.86 (DOGV núm. 499, de 
05.01.87, i BOE núm., de 16.07.87). 

Llosa de Ranes, la La Costera 915 V Decret del Govern Valencià 38/2001, de 27.02.01 (DOGV núm. 
3950, de 1.03.01) 

Llosa, la (Llosa de la Plana, la) La Plana Baixa 3.725 V  

Llutxent La Vall d'Albaida 2.512 V Decret del Consell, d'01.04.80 (DOGV núm. 20, de 15.04.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Loriguilla El Camp de Túria 1.177 C  

Losa del Obispo Los Serranos 478 C  
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Lucena del Cid (Llucena) L'Alcalatén 1.550 V  

Ludiente El Alto Mijares 206 C  

Lugar Nuevo de la Corona 
(Llocnou de la Corona) 

L'Horta Sud 87 V  

Macastre La Hoya de Buñol 1.137 C  

Manises L'Horta Oest 28.040 V  

Manuel La Ribera Alta 2.497 V  

Marines El Camp de Túria 1.464 C  

Masalavés (Massalavés) La Ribera Alta 1.535 V  

Massalfassar L'Horta Nord 1.340 V Decret del Consell 95/1986, de 21.07.86 (DOGV núm. 415, 
d'11.08.86, i BOE núm. 226, de 20.09.86). 

Massamagrell L'Horta Nord 13.826 V Decret del Consell, de 31.05.82 (DOGV núm. 72, de 15.06.82). 

Massanassa L'Horta Sud 7.843 V Decret del Consell, d'01.12.80 (DOGV núm. 36, de 15.12.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Mata, la Els Ports 171 V Decret del Govern Valencià 231/1992, de 28.09.92 (DOGV 
núm. 1942, de 13.01.92). 

Matet El Alto Palancia 130 C  

Meliana L'Horta Nord 9.253 V  

Millares La Canal de Navarrés 567 C  
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Millena (Billeneta) El Comtat 175 V  

Miramar La Safor 1.675 V  

Mislata L'Horta Oest 42.689 V  

Moixent / Mogente La Costera 4.465 V Decret del Consell 44/1989, de 04.04.89 (DOGV núm. 1040, de 
10.04.89, i BOE núm. 151, de 26.06.89). 

Moncada (Montcada) L'Horta Nord 20.146 V  

Moncofa La Plana Baixa 4.705 V Decret del Govern Valencià 131/1993 (DOGV núm. 2089, de 
23.08.93, i BOE núm. 255, de 25.10.93). 

Monforte del Cid El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

5.864 C  

Monòver / Monóvar El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

12.624 V Decret del Govern Valencià 256/1993, de 30.12.93 (DOGV 
núm. 2190, de 21.01.94, i BOE núm. 71, de 24.03.94). 

Monserrat (Montserrat d’Alcalà) La Ribera Alta 4.091 V  

Montán El Alto Mijares 330 C  

Montanejos El Alto Mijares 481 C  

Montaverner La Vall d'Albaida 1.748 V Decret del Govern Valencià 364/1995, de 26.12.95 (DOGV 
núm., de 15.01.96, i BOE núm. 95, de 19.04.96). 

Montesa La Costera 1.400 V  

Montesinos, Los El Baix Segura / 
La Vega Baja 

3.081 C Decret del Consell 140/1990, de 30.07.90 (DOGV núm. 1365, 
de 17.08.90, i BOE núm. 212, de 04.09.90). 

Montichelvo (Montixelvo) La Vall d'Albaida 673 V  
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Montroy La Ribera Alta 1.768 V  

Morella Els Ports 2.782 V  

Murla La Marina Alta 482 V  

Muro de Alcoy El Comtat 7.830 V Decret del Govern Valencià 196/2002, de 3.12.02 (DOGV 4394, 
de 9.12.02) Es denega el canvi per la forma de Muro 

Museros L'Horta Nord 4.555 V  

Mutxamel L'Alacantí 17.599 V Decret del Consell 24/1990, de 31.01.90 (DOGV núm. 1238, de 
06.02.90, i BOE núm. 168, de 14.07.90). 

Náquera (Nàquera) El Camp de Túria 3.770 V  

Navajas El Alto Palancia 602 C  

Navarrés La Canal de Navarrés 2.929 C  

Novelda El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

25.653 V  

Novetlè / Novelé La Costera 697 V Decret del Consell 176/1988, de 15.11.88 (DOGV núm. 949, de 
23.11.88, i BOE núm. 57, de 08.03.89). 

Nucia, la La Marina Baixa 10.672 V  

Nules La Plana Baixa 12.065 V  

Oliva La Safor 23.591 V  

Olleria, l' La Vall d'Albaida 7.648 V Decret del Consell, de 26.03.82 (DOGV núm, 67, d'01.04.82, i 
BOE núm. 166, de 13.07.82). 
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Olocau (Olocau de Carraixet) El Camp de Túria 1.127 V  

Olocau del Rey Els Ports 134 C  

Onda La Plana Baixa 21.566 V  

Ondara La Marina Alta 5.749 V  

Onil L'Alcoià 7.317 V  

Ontinyent La Vall d'Albaida 35.155 V Decret del Consell, de 08.02.82 (DOGV núm. 64, de 15.02.82, i 
BOE núm. 94, de 20.04.82). 

Orba La Marina Alta 1.968 V  

Orihuela El Baix Segura / 
La Vega Baja 

68.778 C  

Orpesa / Oropesa del Mar La Plana Alta 6.153 V Decret del Consell 87/1991, de 29.05.91 (DOGV núm. 1566, de 
17.06.91, i BOE núm. 283, de 26.11.91). 

Orxa, l' / Lorcha El Comtat 735 V Decret del Consell 155/1989, d'11.10.89 (DOGV núm. 1400, 
d'11.10.90). 

Orxeta La Marina Baixa 675 V Decret del Consell 180/1991, de 15.10.91 (DOGV núm. 1647, 
de 22.10.91, i BOE núm. 283, de 26.11.91). 

Otos La Vall d'Albaida 504 V  

Paiporta L'Horta Sud 20.484 V  

Palanques Els Ports 27 V  

Palma de Gandía (Palma de 
Gandia) 

La Safor 1.655 V  



 

 778 

DENOMINACIÓ OFICIAL  
(31-12-2004) 

(Entre parèntesis figura la denominació 
històrica*) 

COMARCA 
(Denominació emprada per la 

Generalitat Valenciana) 

Població
2004 

Llengua APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
DELS MUNICIPIS 

Palmera La Safor 605 V  

Palomar, el La Vall d'Albaida 520 V Decret del Govern Valencià 236/1999, de 23.12.99 (DOGV 
núm. 3655, de 29.12.99). 

Parcent La Marina Alta 907 V  

Paterna L'Horta Oest 51.162 V  

Pavías El Alto Palancia 58 C  

Pedralba Los Serranos 2.436 C  

Pedreguer La Marina Alta 6.489 V  

Pego La Marina Alta 10.749 V  

Penàguila L'Alcoià 344 V Decret del Govern Valencià 108/1993, de 19.07.93 (DOGV 
núm. 2082, de 06.08.93, i BOE núm. 255, de 25.10.93). 

Peñíscola (Peníscola) El Baix Maestrat 5.809 V  

Petrer El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

31.919 V Decret del Consell 132/1984, de 10.12.84 (DOGV núm. 217, de 
10.01.85). 

Petrés El Camp de Morvedre 867 V  

Picanya L'Horta Oest 9.610 V Decret del Consell, de 09.06.80 (DOGV núm. 24, de 16.06.80, i 
BOE núm. 44 de 20.02.81). 

Picassent L'Horta Sud 16.943 V Decret del Consell, de 03.11.80 (DOGV núm. 34, de 15.11.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Pilar de la Horadada El Baix Segura / 
La Vega Baja 

16.050 C Decret del Consell 100/1986, de 30.07.86 (DOGV núm. 429, de 
17.09.86). 
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Piles (Piles de Mar) La Safor 2.347 V  

Pina de Montalgrao El Alto Palancia 151 C  

Pinet La Vall d'Albaida 192 V  

Pinoso (Pinós, el) El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

6.878 V  

Planes (Planes de la Baronia) El Comtat 794 V  

Pobla de Benifassà, la El Baix Maestrat 256 V Decret del Govern Valencià 74/1996, de 16.04.96 (DOGV núm. 
2732, de 22.04.96, i BOE núm. 156, de 28.06.96). 

Pobla de Farnals, la L'Horta Nord 6.172 V Decret del Consell 135/1984, de 10.12.84 (DOGV núm. 217, de 
10.01.85, i BOE núm. 108, de 06.05.85). 

Pobla de Vallbona, la El Camp de Túria 15.160 V Decret del Consell, de 08.02.82 (DOGV núm. 64, de 15.02.82, i 
BOE núm. 94, de 20.04.82). 

Pobla del Duc, la La Vall d'Albaida 2.595 V Decret del Consell 134/1984, de 10.12.84 (DOGV núm. 217, de 
10.01.85, i BOE núm. 108, de 06.05.85). 

Pobla Llarga, la La Ribera Alta 4.473 V Decret del Consell, de 03.11.80 (DOGV núm. 34, de 15.11.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Pobla Tornesa, la La Plana Alta 670 V Decret del Consell 31/1992, de 02.03.92 (DOGV núm. 1739, de 
06.03.92, i BOE núm. 134, de 04.06.92). 

Poble Nou de Benitatxell, el / 
Benitachell 

La Marina Alta 3.425 V Decret del Govern Valencià 136/1994, de 18.07.94 (DOGV 
núm. 2329, de 19.08.94, i BOE núm. 251, de 20.10.94). 

Poblets, els La Marina Alta 2.242 V Decret del Consell 216/1991, de 25.11.91 (DOGV núm. 1681, 
d'11.12.91, i BOE núm. 92, de 16.04.92). 

Polinyà de Xúquer La Ribera Baixa 2.231 V Decret del Consell, de 19.07.82 (DOGV núm. 80, de 15.10.82). 

Polop La Marina Baixa 2.934 V  
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Portell de Morella Els Ports 252 V  

Potríes (Potries) La Safor 909 V  

Puçol L'Horta Nord 16.018 V Decret del Consell, de 03.05.82 (DOGV núm. 70, de 15.05.82, i 
BOE núm. 137, de 09.06.82). 

Puebla de Arenoso El Alto Mijares 158 C  

Puebla de San Miguel El Rincón de Ademuz 68 C  

Puig (Puig de Santa Maria, el) L'Horta Nord 7.851 V  

Quart de les Valls El Camp de Morvedre 1.087 V Decret del Consell 113/1985, de 22.07.85 (DOGV núm. 275, de 
05.08.85, i BOE núm. 283, de 26.11.85). 

Quart de Poblet L'Horta Oest 25.638 V Decret del Consell, de 22.07.80 (DOGV núm. 27, d'01.08.80 i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Quartell El Camp de Morvedre 1.395 V Decret del Consell, de 05.11.82 (DOGV núm. 88, de 24.12.82). 

Quatretonda La Vall d'Albaida 2.529 V Decret del Consell, de 02.03.81 (DOGV núm. 41, de 02.03.81). 

Quatretondeta El Comtat 150 V Decret del Consell 70/1992, de 28.04.92 (DOGV núm. 1779, 
d'11.05.92, i BOE núm. 176, de 23.07.92). 

Quesa La Canal de Navarrés 745 C  

Rafal El Baix Segura / 
La Vega Baja 

3.586 C  

Rafelbunyol / Rafelbuñol L'Horta Nord 6.349 V Decret del Consell 155/1988, d'11.10.88 (DOGV núm. 925, de 
19.10.88, i BOE núm. 22, de 26.01.89). 

Rafelcofer La Safor 1.395 V  
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Rafelguaraf La Ribera Alta 2.398 V  

Ràfol d'Almúnia La Marina Alta 536 V Decret del Govern Valencià 66/1999, de 4.05.99 (DOGV núm. 
3494, de 13.05.99). 

Ráfol de Salem (Ràfol de Salem, 
el) 

La Vall d'Albaida 389 V  

Real de Gandía (Real de Gandia) La Safor 1.892 V  

Real de Montroi La Ribera Alta 2.031 V Decret del Govern Valencià 156/1993, de 31.08.93 (DOGV 
núm. 2102, de 14.09.93, i BOE núm. 255, de 25.10.93). 

Redován El Baix Segura / 
La Vega Baja 

6.257 C  

Relleu La Marina Baixa 925 V  

Requena La Plana de Utiel-Requena 19.849 C  

Riba-roja de Túria El Camp de Túria 16.262 V Decret del Consell 139/1984, de 22.12.84 (DOGV núm. 221, de 
24.01.85, i BOE núm. 202, de 23.08.85). 

Ribesalbes La Plana Baixa 1.302 V  

Riola La Ribera Baixa 1.706 V  

Rocafort (Rocafort de 
Campolivar) 

L'Horta Nord 6.049 V  

Rojales El Baix Segura / 
La Vega Baja 

11.657 C  

Romana, la El Vinalopó Mitjà /  
El Vinalopó Medio 

2.235 V  

Rossell El Baix Maestrat 1.291 V Decret del Govern Valencià 149/1993, de 17.08.93 (DOGV 
núm. 2096, de 03.09.93, i BOE núm. 255, de 25.10.93). 
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Rotglà i Corberà La Costera 999 V Decret del Govern Valencià 151/2001, de 5.10.01 (DOGV núm. 
4105, d'11.10.01) 

Rótova (Ròtova) La Safor 1.277 V  

Rugat La Vall d'Albaida 196 V  

Sacañet El Alto Palancia 147 C  

Sagra La Marina Alta 422 V  

Sagunt / Sagunto El Camp de Morvedre 60.488 V Decret del Consell 43/1987, de 13.04.87 (DOGV núm. 581, de 
07.05.87, i BOE núm., de 14.10.87). 

Salem La Vall d'Albaida 482 V  

Salinas L'Alt Vinalopó /  
El Alto Vinalopó 

1.402 C  

Salzadella, la El Baix Maestrat 801 V Decret del Govern Valencià 132/1993, de 30.07.93 (DOGV 
núm. 2089, de 23.08.93, i BOE núm. 255, de 25.10.93). 

San Antonio de Benagéber El Camp de Túria 4.021 C Decret del Govern Valencià 147/1997, de 08.04.97 DOGV núm. 
2973, de 17.04.97) 

San Fulgencio El Baix Segura / 
La Vega Baja 

6.685 C  

San Isidro El Baix Segura / 
La Vega Baja 

1.332 C Decret del Govern Valencià 41/1993, de 22.03.93 (DOGV núm. 
1994, de 30.03.93, i BOE núm. 147, de 22.07.93) 

San Juan de Énova (Sant Joan 
de l’Ènova) 

La Ribera Alta 386 V  

San Miguel de Salinas El Baix Segura / 
La Vega Baja 

5.781 C  

San Rafael del Río (Sant Rafel 
del Maestrat) 

El Baix Maestrat 481 V  
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Sanet y Negrals (Sanet i els 
Negrals) 

La Marina Alta 623 V  

Sant Joan d'Alacant L'Alacantí 19.027 V Decret del Govern Valencià 236/1999, de 23.12.99 (DOGV 
núm. 3655, de 29.12.99). 

Sant Joan de Moró La Plana Alta 1.930 V Decret del Consell 365/1995, de 29.12.95 (DOGV núm. 2677, 
de 30.01.96, i BOE núm. 87, de 10.04.96). 

Sant Jordi/San Jorge El Baix Maestrat 637 V Decret del Govern Valencià 150/2001, de 5.10.01 (DOGV núm. 
4106,15.10.01) 

Sant Mateu El Baix Maestrat 1.956 V Decret del Consell 20/1987, de 02.03.87 (DOGV núm. 548, de 
17.03.87, i BOE núm., de 18.12.87). 

Sant Vicent del Raspeig / San 
Vicente del Raspeig 

L'Alacantí 44.226 V Decret del Govern Valencià 207/1993, de 09.11.93 (DOGV 
núm. 2149, de 22.11.93, i BOE núm. 28, de 02.02.94). 

Santa Magdalena de Pulpis 
(Santa Magdalena de Polpís) 

El Baix Maestrat 812 V  

Santa Pola El Baix Vinalopó 23.220 V  

Sarratella (Serratella, la) La Plana Alta 91 V  

Sax L'Alt Vinalopó /  
El Alto Vinalopó 

9.222 C  

Sedaví L'Horta Sud 8.778 V  

Segart El Camp de Morvedre 158 V  

Segorbe El Alto Palancia 8.299 C  

Sella La Marina Baixa 620 V  

Sellent (Sallent de Xàtiva) La Ribera Alta 468 V  
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Sempere (Sant Pere d’Albaida) La Vall d'Albaida 34 V  

Senija La Marina Alta 566 V  

Senyera La Ribera Alta 1.038 V Decret del Consell, de 24.11.80 (DOGV núm. 35, d'01.12.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Serra (Serra de Portaceli) El Camp de Túria 2.335 V  

Sierra Engarcerán (Serra d'en 
Galceran, la) 

La Plana Alta 1.073 V  

Siete Aguas La Hoya de Buñol 1.232 C  

Silla L'Horta Sud 16.358 V  

Simat de la Valldigna La Safor 3.291 V Decret del Consell 131/1988, de 05.09.88 (DOGV núm. 889, de 
12.09.88, i BOE núm. 286, de 29.11.88). 

Sinarcas La Plana de Utiel-Requena 1.238 C  

Sollana La Ribera Baixa 4.515 V  

Soneja El Alto Palancia 1.350 C  

Sot de Chera Los Serranos 381 C  

Sot de Ferrer El Alto Palancia 487 C  

Sueca La Ribera Baixa 26.685 V  

Suera / Sueras La Plana Baixa 573 V Decret del Govern Valencià 87/1994, de 10.05.94 (DOGV núm. 
2273, de 24.05.94, i BOE núm. 167, de 14.07.94). 
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Sumacàrcer La Ribera Alta 1.308 V Decret del Consell 152/1986, de 09.12.86 (DOGV núm. 494, de 
26.12.86, i BOE núm., de 20.06.88). 

Tales La Plana Baixa 753 V  

Tàrbena / Tárbena La Marina Baixa 721 V Decret del Consell 81/2004, de 21.05.04 (DOGV núm. 4760, de 
25.05.04). 

Tavernes Blanques L'Horta Nord 9.033 V Decret del Consell, de 25.01.82 (DOGV núm. 63, d'01.02.82, i 
BOE núm. 94, de 20.04.82). 

Tavernes de la Valldigna La Safor 17.311 V Decret del Consell 69/1985, de 27.05.85 (DOGV núm. 259, de 
10.06.85). 

Teresa El Alto Palancia 328 C  

Teresa de Cofrentes El Valle de Cofrentes-Ayora 661 C  

Terrateig La Vall d'Albaida 393 V  

Teulada La Marina Alta 11.060 V  

Tibi L'Alcoià 1.416 V  

Tírig L'Alt Maestrat 573 V  

Titaguas Los Serranos 544 C  

Todolella (Todolella, la) Els Ports 134 V  

Toga El Alto Mijares 85 C  

Tollos El Comtat 34 V  
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Torás El Alto Palancia 266 C  

Tormos La Marina Alta 305 V  

Toro, El El Alto Palancia 292 C  

Torralba del Pinar El Alto Mijares 68 C  

Torre de les Maçanes, la / 
Torremanzanas 

L'Alcalatí 717 V Decret del Govern Valencià 206/1993, de 09.11.93 (DOGV 
núm. 2147, de 18.11.93, i BOE núm. 28, de 02.02.94). 

Torre d'En Besora, la L'Alt Maestrat 190 V Decret del Govern Valencià 99/1992, de 22.06.92 (DOGV núm. 
1820, de 07.07.92, i BOE núm. 235, de 30.09.92). 

Torre Endoménech (Torre dels 
Domenges, la) 

La Plana Alta 238 V  

Torrebaja El Rincón de Ademuz 432 C  

Torreblanca La Plana Alta 5.430 V  

Torrechiva El Alto Mijares 98 C  

Torrella (Torrella de la Costera) La Costera 166 V  

Torrent L'Horta Oest 71.314 V Acord del Consell Ministres de 02.02.79 

Torres Torres El Camp de Morvedre 492 V Decret del Govern Valencià 60/1993, de 17.05.93 (DOGV núm. 
2029, de 21.05.93, i BOE núm. 170, de 17.07.93). 

Torrevieja El Baix Segura / 
La Vega Baja 

75.530 C  

Tous La Ribera Alta 1.114 C  
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Traiguera El Baix Maestrat 1.561 V  

Tuéjar Los Serranos 1.212 C  

Turís (Torís) La Ribera Alta 5.305 V  

Useres, les / Useras L'Alcalatén 988 V Decret del Consell 11/1985, de 14.02.85 (DOGV núm. 234, de 
07.03.85). 

Utiel La Plana de Utiel-Requena 11.848 C  

Valencia (València) València 785.732 V  

Vall d'Alba (Vall d’Alba, la) La Plana Alta 2.045 V  

Vall d'Alcalà, la La Marina Alta 167 V Decret del Govern Valencià 61/1993, de 17.05.93 (DOGV núm. 
2036, d'01.06.93, i BOE núm. 174, de 22.07.93). 

Vall de Almonacid El Alto Palancia 266 C  

Vall de Ebo (Ebo) La Marina Alta 336 V  

Vall de Gallinera La Marina Alta 590 V  

Vall de Laguar, la La Marina Alta 894 V Decret del Govern Valencià 236/1999, de 23.12.99 (DOGV 
núm. 3655, de 29.12.99). 

Vall d'Uixó, la La Plana Baixa 30.610 V Decret del Consell 6/1989, de 30.01.89 (DOGV núm. 998, de 
03.02.89, i BOE núm. 108, de 06.05.89). 

Vallada La Costera 3.339 V  

Vallanca El Rincón de Ademuz 190 C  
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Vallat El Alto Mijares 62 C  

Vallés (Vallés de la Costera) La Costera 95 V  

Vallibona Els Ports 89 V  

Venta del Moro La Plana de Utiel-Requena 1.493 C  

Verger, el La Marina Alta 4.221 V Decret del Govern Valencià 90/1992, de 08.06.92 (DOGV núm. 
1805, de 16.06.92, i BOE núm. 194, de 13.08.92). 

Vila Joiosa, la / Villajoyosa La Marina Baixa 26.792 V Decret del Consell 153/1988, d'11.10.88 (DOGV núm. 925, de 
19.10.88, i BOE núm. 22, de 26.01.89). 

Vilafamés La Plana Alta 1.603 V Decret del Consell 71/1992, de 28.04.92 (DOGV núm. 1780, de 
12.05.92, i BOE núm. 176, de 23.07.92). 

Vilafranca / Villafranca del Cid L'Alt Maestrat 6.730 V Decret del Consell 82/2004, de 21.05.04 (DOGV núm. 4760, de 
25.05.04). 

Vilamarxant El Camp de Túria 637 V Decret del Consell 161/1986, de 22.12.86 (DOGV núm. 499, de 
05.01.87, i BOE núm. 177, de 25.07.88). 

Vilanova d'Alcolea La Plana Alta 185 V Decret del Consell 18/1988, de 08.02.88 (DOGV núm. 762, de 
12.02.88, i BOE núm. 147, de 20.06.88). 

Vilar de Canes L'Alt Maestrat 45.582 V Decret del Govern Valencià 91/1992, de 08.06.92 (DOGV núm. 
1809, de 22.06.92, i BOE núm. 234, de 29.09.92). 

Vila-real / Villarreal La Plana Baixa 3.360 V Decret del Consell, de 15.11.82 (DOGV núm. 93, de 05.02.83). 

Vilavella La Plana Baixa 2.569 V Decret del Govern Valencià 152/2001, de 5.10.01 (DOGV núm. 
4105, de 11.10.2001 

Villahermosa del Río El Alto Mijares 439 C  

Villalonga (Vilallonga de la Safor) La Safor 3.996 V  
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Villamalur El Alto Mijares 108 C  

Villanueva de Viver El Alto Mijares 71 C  

Villar del Arzobispo Los Serranos 3.626 C  

Villargordo del Cabriel La Plana de Utiel-Requena 719 C  

Villena L'Alt Vinalopó /  
El Alto Vinalopó 

33.889 C  

Villores Els Ports 56 V  

Vinalesa L'Horta Nord 2.576 V  

Vinaròs El Baix Maestrat 24.467 V Decret del Consell, de 03.11.80 (DOGV núm. 34, de 15.11.80 i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Vistabella del Maestrazgo 
(Vistabella del Maestrat) 

L'Alcalatén 418 V  

Viver El Alto Palancia 1.413 C  

Xàbia / Jávea La Marina Alta 26.649 V Decret del Consell 80/1985, de 10.06.85 (DOGV núm. 264, de 
27.06.85). 

Xaló / Jalón La Marina Alta 2.400 V Decret del Govern Valencià 21/1994, de 08.02.94 (DOGV núm. 
2207, de 15.02.94, i BOE núm. 90, de 15.04.94). 

Xàtiva La Costera 27.679 V Decret del Consell, de 07.01.80 (DOGV núm. 15, d'01.02.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Xeraco La Safor 5.443 V Decret del Consell, de 22.07.80 (DOGV núm. 27 d'01.08.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Xeresa La Safor 1.958 V Decret del Consell, de 19.01.81 (DOGV núm. 40, de 16.02.81, i 
BOE núm. 122, de 22.05.81). 
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Xert / Chert El Baix Maestrat 896 V Decret del Govern Valencià 197/1992, de 23.11.92 (DOGV 
núm. 1916, de 02.12.92, i BOE núm. 69, de 22.03.93). 

Xilxes / Chilches La Plana Baixa 2.550 V Decret del Govern Valencià 183/2001, de 15.11.01 (DOGV 
núm. 4131, de 20.11.2001) 

Xirivella L'Horta Oest 28.515 V Decret del Consell, de 09.06.80 (DOGV núm. 24, de 16.06.80, i 
BOE núm. 44, de 20.02.81). 

Xixona / Jijona L'Alacantí 7.400 V Decret del Consell 179/1990, de 12.11.90 (DOGV núm. 1426, 
de 20.11.90, i BOE núm. 283, de 26.11.91). 

Xodos / Chodos L'Alcalatén 131 V Decret del Govern Valencià 21/1993, de 08.02.93 (DOGV núm. 
1963, de 12.02.93, i BOE núm. 92, de 17.04.93). 

Yátova La Hoya de Buñol 1.982 C  

Yesa, La Los Serranos 250 C  

Zarra El Valle de Cofrentes-Ayora 442 C  

Zorita del Maestrazgo (Sorita) Els Ports 131 V  

Zucaina El Alto Mijares 199 C  

 
 
* Font: Josep M. Mestres i altres, Manual d’estil, Eumo Editorial, Vic, 2000, pp. 511-570, Gran enciclopèdia catalana (www.grec.net) i Universitat Pompeu 
Fabra, adreça web http://www.upf.es/grec/gl/docadm/6ap2/6121_c5.htm#1 [Consulta: febrer de 2005] i elaboració pròpia.
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ANNEX 26 
 

PREMIS LITERARIS CONVOCATS PER AJUNTAMENTS 
 

Premis literaris només admeten obres en català 
 

MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  

Alacant 

  
 Premi Contarella  

Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alacant 
Plaça Ayuntamiento,1  
ALACANT 03002 Alacant 
Tel.: 965149134 Fax: 965149233 

 marilo.jorda@alicante-ayto.es   http://www.alicante-
ayto.es  
 

 

Alberic 

  Premis Literaris d'Alberic - Premi Alberic d'Assaig 
Gènere: Assaig 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alberic 
Plaça de la Constitución,22  
ALBERIC 46260 València 
Tel.: 962440066 Fax: 962442042 

 abcpginer@infoville.net   
 

 

Alberic 

  Premis Literaris d'Alberic - Premi Francesc Badenes 
Dalmau de Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alberic 
Plaça de la Constitución,22  
ALBERIC 46260 València 
Tel.: 962440066 Fax: 962442042 

 abcpginer@infoville.net   
 

 

Alberic* 

  Premis Literaris d'Alberic – Premis Escolars Rafael 
Giner 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alberic 
Plaça de la Constitución,22  
ALBERIC 46260 València 
Tel.: 962440066 Fax: 962442042 

 abcpginer@infoville.net   
 

 

Alcoi 

  Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alcoi - Centre Cultural 
Avinguda del País Valencià,1  
ALCOI 03801 Alacant 
Tel.: 965537142 Fax: 965537179 
    http://www.alcoi.org  
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  

Aldaia 

  
 Certamen Literari Juvenil Cristòfor Aguado i Medina - 

Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Aldaia - Biblioteca Pública Municipal Juan 
Gil-Albert – Societat Cooperativa Valenciana Tadel 
Plaça de la Cultura,s/n  
ALDAIA 46960 València 
Tel.: 961988786   

 biblioteca@aldaia-ajuntament.es  
 http://www.aldaia-ajuntament.es  
 

 

Aldaia 

  
 Certamen Literari Juvenil Cristòfor Aguado i Medina - 

Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Aldaia - Biblioteca Pública Municipal Juan 
Gil-Albert 
Plaça de la Cultura,s/n  
ALDAIA 46960 València 
Tel.: 961988786   

 biblioteca@aldaia-ajuntament.es  
 http://www.aldaia-ajuntament.es  
 

 

Almassora 

  Certamen Literari Vila d'Almassora - Premi de 
Narrativa Vila d'Almassora 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Almassora - Regidoria de Cultura 
Plaça Pere Cornell,1  
ALMASSORA 12550 Castelló 
Tel.: 964560001 (255 225) Fax: 964563051 

 areasce@terra.es   
 

 

Almassora 

  Certamen Literari Vila d'Almassora - Premi de Poesia 
Antoni Matutano 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Almassora - Regidoria de Cultura 
Plaça Pere Cornell,1  
ALMASSORA 12550 Castelló 
Tel.: 964560001 (255 225) Fax: 964563051 

 areasce@terra.es  
  

 

Almassora 

  Certamen Literari Vila d'Almassora - Premi 
d'Investigació Vila d'Almassora 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Almassora - Regidoria de Cultura 
Plaça Pere Cornell,1  
ALMASSORA 12550 Castelló 
Tel.: 964560001 (255 225) Fax: 964563051 

 areasce@terra.es   
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  

Almenara 

  
 Concursos Culturals de l'Ajuntament d'Almenara - 

Premi Joan Fuster de Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Almenara - Servei Municipal de Cultura 
Carrer l'Eglésia,10  
ALMENARA 12590 Castelló 
Tel.: 962624929 Fax: 962623165 

 phormigos@ajuntamentdalmenara.com  
 http://www.ajuntamentdalmenara.com 
 

 

Almenara 

  Concursos Culturals de l'Ajuntament d'Almenara - 
Premi Pròixita de Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià  
Ajuntament d'Almenara - Servei Municipal de Cultura 
Carrer l'Eglésia,10  
ALMENARA 12590 Castelló 
Tel.: 962624929 Fax: 962623165 

 phormigos@ajuntamentdalmenara.com  
 http://www.ajuntamentdalmenara.com 
 

 

Almenara* 

  XXVI Concursos Culturals de l'Ajuntament d'Almenara 
- Premi Joan Fuster per a autors locals (investigació) 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià  
Ajuntament d'Almenara - Servei Municipal de Cultura 
Carrer l'Eglésia,10  
ALMENARA 12590 Castelló 
Tel.: 962624929 Fax: 962623165 

 phormigos@ajuntamentdalmenara.com  
 http://www.ajuntamentdalmenara.com 
 

 

Alqueries, les* 

  I Premi de Narrativa Infantil Vila de les Alqueries 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de les Alqueries 
ALQUERIES, LES 
 

 

Alzira 

  Premis Literaris Ciutat d'Alzira - Premi Bancaixa de 
Narrativa Juvenil 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alzira 
Carrer Sant Roc,6  
ALZIRA 46600 València 
Tel.: 962459250 Fax: 962416833 

 alzira.serval@fvmp.es  
 http://www.alzira.infoville.net  
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
 

Alzira 

  Premis Literaris Ciutat d'Alzira - Premi d'Assaig 
Mancomunitat de la Ribera Alta 
Gènere: Assaig 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alzira 
Carrer Sant Roc,6  
ALZIRA 46600 València 
Tel.: 962459250 Fax: 962416833 

 alzira.serval@fvmp.es  
 http://www.alzira.infoville.net  
 

 

Alzira 

  
 Premis Literaris Ciutat d'Alzira - Premi de Narrativa 

Infantil Vicent Silvestre 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alzira 
Carrer Sant Roc,6  
ALZIRA 46600 València 
Tel.: 962459250 Fax: 962416833 

 alzira.serval@fvmp.es  
 http://www.alzira.infoville.net  
 

 

Alzira 

  Premis Literaris Ciutat d'Alzira - Premi de Novel·la 
Ciutat d'Alzira 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Alzira 
Carrer Sant Roc,6  
ALZIRA 46600 València 
Tel.: 962459250 Fax: 962416833 

 alzira.serval@fvmp.es  
 http://www.alzira.infoville.net  
 

 

Beniarjó* 

 XXIV Premi de Poesia Senyoriu d’Ausiàs March 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Beniarjó 
BENIARJÓ 
 

 

Benicarló* 

 XII Premi de Poesia Flor Natural de Benicarló 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Benicarló 
BENICARLÓ 
 

 

Benigànim 

  Concurs de Narrativa Vila de Benigànim 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Benigànim - Biblioteca Pública Municipal  
Carrer Montcada,16  
BENIGÁNIM 46830 València 
Tel.: 962215954 Fax: 962217010 

 bibliobeniganim@hotmail.com   
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
 

Benissa 

  Premis 25 d'Abril Vila de Benissa - Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Benissa - Centre Cultural  
Carrer Pare Andrés Ivars,21  
BENISSA 03720 Alacant 
Tel.: 965731313 Fax: 965733433 

 centrecultural@benissa.net   
 

 

Benissa 

  Premis 25 d'Abril Vila de Benissa - Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Benissa - Centre Cultural  
Carrer Pare Andrés Ivars,21  
BENISSA 03720 Alacant 
Tel.: 965731313 Fax: 965733433 

 centrecultural@benissa.net   
 

 

Betxí 

  Premi de Literatura Infantil Vila de Betxí 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Betxí  
Plaça Major,2  
BETXÍ 12549 Castelló 
Tel.: 964620002   
 

 

Betxí 

  Premi Literari Vila de Betxí 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Betxí  
Plaça Major,2  
BETXÍ 12549 Castelló 
Tel.: 964620002   
 

 

Borriana* 

 III Premi de Novel·la Juvenil Ciutat de Burriana 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Borriana 
 

 

Burjassot 

  Premi de Poesia Juvenil Vicent Andrés Estellés 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Burjassot - Institut Municipal de Cultura i 
Joventut  
Carrer Mariana Pineda,93  
BURJASSOT 46100 València 
Tel.: 963160631   

 rjordan@burjassot.org   http://www.burjassot.org  
 

 

Burjassot 

  Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Burjassot - Institut Municipal de Cultura i 
Joventut  
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
 

Burjassot 

  Premi de Relats Curts Ciutat de Burjassot 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Burjassot - Institut Municipal de Cultura i 
Joventut  
Carrer Mariana Pineda,93  
BURJASSOT 46100 València 
Tel.: 963160631   

 rjordan@burjassot.org   http://www.burjassot.org  
 

 

Carcaixent 

  Premi de Teatre Infantil "Xaro Vidal" 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Carcaixent - Cultura 
Plaça Major,1  
CARCAIXENT 46740 València 
Tel.: 962457624 Fax: 962432402 

 pspepiol@ayto-carcaixent.es   
 

 

Carcaixent 

  Premis Literaris Ciutat de Carcaixent - Premis 
Arminyana i Canut de Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Carcaixent - Biblioteca Pública Municipal 
Julià Ribera i Tarragó 
Carrer Jaume I,33  
CARCAIXENT 46740 València 
Tel.: 962467243 Fax: 962433100 

 biblioteca@carcaixent.infonegocio.com   
 

 

Carcaixent 

  Premis Literaris Ciutat de Carcaixent - Premis 
Soleriestruch de Narrativa Curta 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Carcaixent - Biblioteca Pública Municipal 
Julià Ribera i Tarragó 
Carrer Jaume I,33  
CARCAIXENT 46740 València 
Tel.: 962467243 Fax: 962433100 

 biblioteca@carcaixent.infonegocio.com   
 

 

Castelló de la 
Plana* 

 XI Premis de la Mar. Premi Miquel Peris Segarra 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Castelló de la Plana – Assoc. Cultural la 
Barraca 
Carrer Gaibiel,4  
CASTELLÓ DE LA PLANA 12003 Castelló 
Tel.: 964355100, 964227556   
 

 

Castelló de la 
Ribera 

  Premi d'assaig Vicent Ignasi Franco 
Gènere: Assaig 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Castelló de la Ribera 
Plaça de l'Ajuntament, ,8  
CASTELLÓ DE LA RIBERA 46270 València 
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
  

Castelló de la 
Ribera 

  Premi de Narrativa Curta - Ajuntament de Villanueva 
de Castellón 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Villanueva de Castellón 
Plaça de l'Ajuntament, ,8  
CASTELLÓ DE LA RIBERA 46270 València 
Tel.: 962450100 Fax: 962452040 

 cdribera@gva.es   
 

 

Castelló de la 
Ribera 

  Premi de Poesía Ausiàs March - Ajuntament de 
Villanueva de Castellón 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Villanueva de Castellón 
Plaça de l'Ajuntament, ,8  
CASTELLÓ DE LA RIBERA 46270 València 
Tel.: 962450100 Fax: 962452040 

 cdribera@gva.es   
 

 

Catarroja 

  Premis Vila de Catarroja - Premi Benvingut Oliver de 
Investigació Histórica 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Catarroja 
Camí Reial,22  
CATARROJA 46470 València 
Tel.: 961261301 Fax: 961270845 
    

 

Catarroja 

  XXVI Premis Vila de Catarroja – I Premi Benvingut 
Oliver de Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Catarroja 
 Camí Reial,22  
CATARROJA 46470 València 
Tel.: 961261301 Fax: 961270845 
    

 

Catarroja 

  XXVI Premis Vila de Catarroja – XX Premi Benvingut 
Oliver de Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Catarroja 
    

 

Coves de 
Vinromà, les 

  Premi Literari Ramón Ramia i Querol 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de les Coves de Vinromà 
Plaça d'Espanya,19  
COVES DE VINROMÀ (LES) 12185 Castelló 
Tel.: 964426009 Fax: 964426002 
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
 

Cullera 

  Premi de Novel·la Històrica Juvenil Far de Cullera 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Cullera  
Plaça de la Verge,6  
CULLERA 46400 València 
Tel.: 961720000 Fax: 961720041 
 

 

Elx 

  XIX Premis Literaris Ciutat d'Elx - Premi de Narrativa 
Antoni Bru 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Elx - Institut Municipal de Cultura 
Carrer dels Sants Metges,3  
ELX 03203 Alacant 
Tel.: 966611350 Fax: 966610992 
    

 

Elx* 

  XIX Premis Literaris Ciutat d'Elx. Premi de Poesia 
Festa d’Elx 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Elx - Institut Municipal de Cultura 
Carrer dels Sants Metges,3  
ELX 03203 Alacant 
Tel.: 966611350 Fax: 966610992 
    

 

Elx 

  XIX Premis Literaris Ciutat d'Elx. Premi d'Investigació 
Baix Vinalopó 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Elx - Institut Municipal de Cultura 
Carrer dels Sants Metges,3  
ELX 03203 Alacant 
Tel.: 966611350 Fax: 966610992 
 

 

Gandia 

  Premi de Narrativa Joanot Martorell 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Gandia 
Plaça Constitució,1  
GANDIA 46700 València 
Tel.: 962959400 Fax: 962959482 

 inforacio@gandia.org, gandia@gva.es  
 http://www.gandia.org  
 

 

Gandia 

  Premi de Poesia Ausiàs March  
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Gandia 
Plaça Constitució,1  
GANDIA 46700 València 
Tel.: 962959400 Fax: 962959482 

 inforacio@gandia.org, gandia@gva.es  
 http://www.gandia.org  
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
 

Gata de Gorgos 

  VII Premi Gorgos de Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Gata de Gorgos – IEC de la Marina Alta 
Carrer Duquessa d'Almodòvar,3  
GATA DE GORGOS 03740 Alacant 
Tel.: 965756089 Fax: 965756635 
    

 

Llosa de Ranes, la 

  Premi Literari - Ajuntament de Llosa de Ranes - 
Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Llosa de Ranes 
Carrer San Cristòfol,4  
LLOSA DE RANES (LA) 46815 València 
Tel.: 962230171 Fax: 962230409 

 llosaranes@gva.es  
 http://www.gva.es/lallosaderanes  
 

 

Llosa de Ranes, la 

  Premi Literari - Ajuntament de Llosa de Ranes - Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Llosa de Ranes 
Carrer San Cristòfol,4  
LLOSA DE RANES (LA) 46815 València 
Tel.: 962230171 Fax: 962230409 

 llosaranes@gva.es  
 http://www.gva.es/lallosaderanes  
 

 

Manises 

  XIX Premis Solstici de Literatura Jove - Còmic 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Manises - Casa de Cultura i Joventut 
Carrer Major,91  
MANISES 46940 València 
Tel.: 961534310 Fax: 961531251 
    

 

Manises 

  XIX Premis Solstici de Literatura Jove - Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Manises - Casa de Cultura i Joventut 
Carrer Major,91  
MANISES 46940 València 
Tel.: 961534310 Fax: 961531251 
    

 

Manises 

  XIX Premis Solstici de Literatura Jove - Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Manises - Casa de Cultura i Joventut 
Carrer Major,91  
MANISES 46940 València 
Tel.: 961534310 Fax: 961531251 
    
 
 

 



 

 802

MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
 

Massamagrell 

  Premi de Teatre Infantil Vila de Massamagrell 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Massamagrell - Biblioteca Pública 
Municipal 
Paseig Rei en Jaume,4  
MASSAMAGRELL 46130 València 

 massamagrell.c.c@telefonica.net   
 

 

Meliana 

  XIV Concurs de Narrativa Infantil  
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Meliana - Institut Municipal de Cultura 
Plaça Cultura,4  
MELIANA 46133 València 
Tel.: 961496070 Fax: 961480001 

 cultura@imcmeliana.e.telefonica.net 
imcmeliana@imcmeliana.e.telefonica.net  
 http://www.imcmeliana.com  
 

 

Miramar 

  Premi Literari de Narrativa Curta Infantil 
Plaerdemavida 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Miramar 
Plaça de l'Ajuntament,1  
MIRAMAR 46711 València 
Tel.: 962819101 Fax: 962819073 

 info@ajumiramar.org   
 

 

Morella la Vella 

  Premi Literari 25 d'Abril 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Morella 
Carrer Segura Barreda,28  
MORELLA LA VELLA 12300 Castelló 
Tel.: 964161001, 964173141 Fax: 964160762 

 ajuntament@morella.net   http://www.morella.net  
 

 

Nucia, la 

  Premi de investigació local "Vila de La Nucía" 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de la Nucia - Regidoria de Cultura 
Plaça Mayor,1  
NUCIA (LA) 03530 Alacant 
Tel.: 965870700 Fax: 965870840 

 epastor@ayto-lanucia.es biblioteca@lanucia.es  
 http://www.ayto-lanucia.es  
 

 

Nucia, la 

  Premi 9 d'Octubre de Narrativa en Valencià "Vila de la 
Nucia" 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de la Nucia - Regidoria de Cultura 
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
  

Nucia, la 

  Premi 9 d'Octubre de Narrativa en Valencià "Vila de la 
Nucia" 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de la Nucia - Regidoria de Cultura 
Plaça Mayor,1  
NUCIA (LA) 03530 Alacant 
Tel.: 965870700 Fax: 965870840 

 epastor@ayto-lanucia.es biblioteca@lanucia.es  
 http://www.ayto-lanucia.es  
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Flor Natural 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi de Poesia de Caràcter 
Patriòtic 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi de Poesia de Tema 
Religiós o Ètic 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi extraordinari Patrocinat 
per l’Ajuntament de Nules 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat 
per la Parròquia de Sant Bertomeu de Nules 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi de Poesia Anna Rebeca 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Nules 
NULES 
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CATALÀ  
 

Ondara 

  Premis de narrativa Vila d'Ondara 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament d'Ondara 
Plaça del Convent,2  
ONDARA 03760 Alacant 
Tel.: 965766000 Fax: 965766081 
    

 

Paiporta* 

 III Premi de Creació Poètica de Paiporta 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Paiporta – Tàndem Edicions 
PAIPORTA 
 

 

Paterna 

  Premis a l'ús del Valencià en Llibrets de Falla 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Paterna 
Plaça Enginyer Castells,1  
PATERNA 46980 València 
Tel.: 961379600 Fax: 961379644 

 paterna@gva.es   
 

 

Paterna 

  Premis Literaris Vila de Paterna - Biennal de Teatre 
Juvenil  
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Paterna 
Plaça Enginyer Castells,1  
PATERNA 46980 València 
Tel.: 961379600 Fax: 961379644 

 paterna@gva.es   
 

 

Paterna 

  Premis Literaris Vila de Paterna - Narrativa Infantil 
Vicenta Ferrer 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Paterna 
Plaça Enginyer Castells,1  
PATERNA 46980 València 
Tel.: 961379600 Fax: 961379644 

 paterna@gva.es   
 

 

Picanya 

 XXIV Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Picanya – Edicions del Bullent 
PICANYA  
 

 

Picassent 

  Premis Picassent - Estudis Locals 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Picassent 
Plaça Ayuntamiento,19  
PICASSENT 46220 València 
Tel.: 961230100 Fax: 961233955 
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Picassent 

  Premis Picassent - Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Picassent 
Plaça Ayuntamiento,19  
PICASSENT 46220 València 
Tel.: 961230100 Fax: 961233955 

 picassent@gva.es   http://www.picassent.com  
 

 

Puçol 

  Certamen Literari Vila de Puçol 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Puçol - Casa de Cultura 
Carrer Santa Teresa,10  
PUÇOL 46530 València 
Tel.: 961421949   

 Pucol_casacultura@gva.es  
 http://www.casacultura.net  
 

 

Puçol 

  Premi de Poesia Josep Maria Ribelles 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Puçol - Casa de Cultura – Brosquil 
Edicions 
Carrer Santa Teresa,10  
PUÇOL 46530 València 
Tel.: 961421949   

 Pucol_casacultura@gva.es  
 http://www.casacultura.net  
 

 

Sagunt 

  Premis Literaris Ciutat de Sagunt. VI Certamen de 
Narrativa Ciutat de Sagunt 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sagunt  
Carrer de l'Autonomia,2  
SAGUNT 46500 València 
Tel.: 962655858, 962655729 Fax: 962650563 

 gpv@aytosagunto.es   http://www.sagunto.es  
 

 

Sagunt 

  Premis Literaris Ciutat de Sagunt. VII Certamen de 
Poesia Jaume Bru i Vidal, El Camp de Morvedre 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sagunt  
Carrer de l'Autonomia,2  
SAGUNT 46500 València 
Tel.: 962655858, 962655729 Fax: 962650563 

 gpv@aytosagunto.es   http://www.sagunto.es  
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Sagunt* 

  Premis Literaris Ciutat de Sagunt. I Certamen de 
Teatre 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sagunt  
Carrer de l'Autonomia,2  
SAGUNT 46500 València 
Tel.: 962655858, 962655729 Fax: 962650563 

 gpv@aytosagunto.es   http://www.sagunto.es  
 

 

Sant Vicent del 
Raspeig 

  XII Premi Octubre de Creació Literària en Valencià - 
Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig  
Plaça de Espanya,1  
SANT VICENT DEL RASPEIG 03690 Alacant 
Tel.: 965675065 Fax: 965669651 

 svisecretaria@infoville.net   
 

 

Sant Vicent del 
Raspeig 

  XII Premi Octubre de Creació Literària en Valencià - 
Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig  
Plaça de España,1  
SANT VICENT DEL RASPEIG 03690 Alacant 
Tel.: 965675065 Fax: 965669651 

 svisecretaria@infoville.net   
 

 

Sant Vicent del 
Raspeig 

  Premi Octubre Projecte d'Investigació Local 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig  
Plaça de España,1  
SANT VICENT DEL RASPEIG 03690 Alacant 
Tel.: 965675065 Fax: 965669651 

 svisecretaria@infoville.net   
 

 

Silla* 

 IV Premi de Poesia Festes de Silla La Lluerna 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Silla 
SILLA 
 

 

Sueca* 

  XX Premi Literari Joan Fuster - Assaig 
Gènere: Assaig 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sueca - IES Joan Fuster - Departament de 
Valencià 
Camí dels dos Pontets,s/n  
SUECA 46410 València 
Tf: 961700866   
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Sueca* 

  XX Premi Literari Joan Fuster - Còmic 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sueca - IES Joan Fuster - Departament de 
Valencià 
Camí dels dos Pontets,s/n  
SUECA 46410 València 
Tf: 961700866   
 

 

Sueca* 

  XX Premi Literari Joan Fuster – Narració breu 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sueca - IES Joan Fuster - Departament de 
Valencià 
Camí dels dos Pontets,s/n  
SUECA 46410 València 
Tf: 961700866   
 

 

Sueca* 

  XX Premi Literari Joan Fuster - Teatre 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sueca - IES Joan Fuster - Departament de 
Valencià 
Camí dels dos Pontets,s/n  
SUECA 46410 València 
Tf: 961700866   
 

 

Sueca* 

  Premi Literari Joan Fuster - Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Sueca - IES Joan Fuster - Departament de 
Valencià 
Camí dels dos Pontets,s/n  
SUECA 46410 València 
Tf: 961700866   
 

 

Teulada 

  V Premi d'Investigació Jove - Ajuntament de Teulada 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Teulada 
Avinguda Santa Catalina,2  
TEULADA 03725 Alacant 
Tel.: 965740158 Fax: 965740166 

 cultura@aytoteulada.com   http://www.teulada-
moraira.org  
 

 

Teulada 

  XIII Premis Vila de Teulada de Narrativa Breu 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Teulada 
Avinguda Santa Catalina,2  
TEULADA 03725 Alacant 
Tel.: 965740158 Fax: 965740166 

 cultura@aytoteulada.com   http://www.teulada-
moraira.org  
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Teulada* 

  XIII Premis Vila de Teulada  
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Teulada 
Avinguda Santa Catalina,2  
TEULADA 03725 Alacant 
Tel.: 965740158 Fax: 965740166 

 cultura@aytoteulada.com   http://www.teulada-
moraira.org  
 

 

Teulada* 

  XIX Concurs de Contes i Narrativa Jove Vila de 
Teulada. Modalitat de Narrativa Jove  
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Teulada 
Avinguda Santa Catalina,2  
TEULADA 03725 Alacant 
Tel.: 965740158 Fax: 965740166 

 cultura@aytoteulada.com   http://www.teulada-
moraira.org  
 

 

Torrent 

  VI Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Torrent 
Carrer Ramón y Cajal,1  
TORRENT 46900 València 
Tel.: 961599800 Fax: 961599810 
    

 

València 

  Premios Literarios Ciudad de Valencia - Premio 
Constantí Llombart 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de València - Servici d'Acció Cultural - 
Secció Administrativa 
Plaça del Ayuntamiento,1  
VALENCIA 46002 València 
Tel.: 963525478   

 dcultura@ayto-valencia.es   http://www.ayto-
valencia.es  
 

 

València 

  Premios Literarios Ciudad de Valencia - Premio Rois 
de Corella 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de València - Servici d'Acció Cultural - 
Secció Administrativa 
Plaça del Ayuntamiento,1  
VALENCIA 46002 València 
Tel.: 963525478   

 dcultura@ayto-valencia.es   http://www.ayto-
valencia.es  
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Vall d’Uixó, la 

  Certamen Literari Ciutat de la Vall d'Uixó – III Premi de 
Narrativa Juvenil Ciutat de la Vall d'Uixó 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de la Vall d'Uixó 
Plaça Centre,1  
VALL D'UIXÓ (LA) 12600 Castelló 
Tel.: 964690064 Fax: 964667662 

 mmira.alcaldia@vallduixo.infoville.net  
 http://www.vallduixo.infoville.net  
 

 

Vall d’Uixó, la 

  Certamen Literari Ciutat de la Vall d'Uixó – III Premi de 
Poesia Jordi de Sant Jordi 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de la Vall d'Uixó 
Plaça Centre,1  
VALL D'UIXÓ (LA) 12600 Castelló 
Tel.: 964690064 Fax: 964667662 

 mmira.alcaldia@vallduixo.infoville.net  
 http://www.vallduixo.infoville.net  
 

 

Vila Joiosa,la 

  XXIII Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis de 
La Vila Joiosa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de la Vila Joiosa 
Carrer Hernán Cortés,2  
VILA JOIOSA (LA) 03570 Alacant 
Tel.: 965890562 Fax: 966850108 
    

 

Vila-real 

  Certamen Literari Ciutat de Vila-real - Assaig 
Gènere: Assaig 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Vila-real 
Plaça Major,s/n  
VILA-REAL 12540 Castelló 
Tel.: 964547000 Fax: 964547020 
    

 

Vila-real 

  Certamen Literari Ciutat de Vila-real - Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Vila-real 
Plaça Major,s/n  
VILA-REAL 12540 Castelló 
Tel.: 964547000 Fax: 964547020 
    

 

Vila-real 

  Certamen Literari Ciutat de Vila-real - Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Vila-real 
Plaça Major,s/n  
VILA-REAL 12540 Castelló 
Tel.: 964547000 Fax: 964547020 
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Vila-real 

  Certamen Literari Ciutat de Vila-real - Teatre 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Vila-real 
Plaça Major,s/n  
VILA-REAL 12540 Castelló 
Tel.: 964547000 Fax: 964547020 
    

 

Vila-real* 

 VIII Premis Maig de Narrativa Breu 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Vila-real – Penya el Guitarró 
Plaça Major,s/n  
VILA-REAL 12540 Castelló 
Tel.: 964547000 Fax: 964547020 
 

 

Xàtiva 

  Premis Literaris Ciutat de Xàtiva - Premi Blai Bellver 
de Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Xàtiva - Casa de la Cultura  
Carrer Montcada,7  
XÀTIVA 46800 València 
Tel.: 962282304   
    

 

Xàtiva 

  Premis Literaris Ciutat de Xàtiva - Premi Carlos 
Sarhou d'Assaig 
Gènere: Assaig 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Xàtiva - Casa de la Cultura  
Carrer Montcada,7  
XÀTIVA 46800 València 
Tel.: 962282304   
    

 

Xàtiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Premis Literaris Ciutat de Xàtiva - Premi Ibn Hazm de 
Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Ajuntament de Xàtiva - Casa de la Cultura  
Carrer Montcada,7  
XÀTIVA 46800 València 
Tel.: 962282304   
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Manc. Mpis. de la 
Safor 

  XIV Premi Carmesina de Narrativa Infantil  
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Mancomunitat de Municipis de la Safor 
Avinguda República Argentina,28  
GANDIA 46702 València 
Tel.: 962965003 Fax: 96 287 66 07 

 mancsafor_ofi@gva.es   

 

Manc. Mpis. de la 
Vall d’Albaida 

  XI Premi de Literatura Eròtica La Vall d'Albaida 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià 
Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida 
Carrer de Sant Francesc,8  
ONTINYENT 46870 València 
Tel.: 962911583   

 

Manc. Mpis. de la 
Vall d’Albaida 

  Premi l'Espill de Poesia Il·lustrada 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià 
Mancomunitat de Municipis de La Vall d'Albaida 
Carrer de Sant Francesc,8  
ONTINYENT 46870 València 
Tel.: 962911583   
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Alacant 

  
 Concurso de Cómic para Autores Noveles - Centro 14 

Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Alacant - Centro 14 
Carrer Labradores,14  
ALACANT 03002 Alacant 
Tel.: 965149666 Fax: 965140613 

 centro14@alicante-ayto.es   http://www.alicante-
ayto.es/juventud/home.html  
 

 

Alacant 

  Premio de Literatura Erótica Centro 14 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Alacant - Centro 14 
Carrer Labradores,14  
ALACANT 03002 Alacant 
Tel.: 965149666 Fax: 965140613 

 centro14@alicante-ayto.es   http://www.alicante-
ayto.es/juventud/home.html  
 

 

Alacant 

  Premio de Relato Corto Centro 14 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Alacant - Centro 14 
Carrer Labradores,14  
ALACANT 03002 Alacant 
Tel.: 965149666 Fax: 965140613 

 centro14@alicante-ayto.es   http://www.alicante-
ayto.es/juventud/home.html  
 

 

Alaquàs 

  Premis de Teatre Castell d'Alaquàs 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Alaquàs - Departament de Cultura 
Carrer Mayor,88  
ALAQUÀS 46970 València 
Tel.: 961519400 Fax: 961519403 
    http://www.alaquas.org  
 

 

Alberic 

  Premis Literaris d'Alberic - Premi Rafael Comenge de 
Narrativa Curta 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Alberic 
Plaça de la Constitución,22  
ALBERIC 46260 València 
Tel.: 962440066 Fax: 962442042 

 abcpginer@infoville.net   
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Alberic* 

  XXXII Premis Literaris d'Alberic - Premi Consuelo Aranda de 
Periodisme Local 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/castellà 
Ajuntament d'Alberic 
Plaça de la Constitución,22  
ALBERIC 46260 València 
Tel.: 962440066 Fax: 962442042 

 abcpginer@infoville.net   
 

 

Albocàsser 

  Premi Literari Casimir Melià i Tena 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Albocàsser 
Plaça Església,7  
ALBOCÀSSER 12140 Castelló 
Tel.: 964428001 Fax: 964428359 

 albocasser@fvmp.es   
 

 

Almussafes 

  Certamen de Poesía Marc Granell 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Almussafes - Biblioteca Pública Municipal - Centre 
Cultural 
Carrer Ausiàs March,39  
ALMUSSAFES 46440 València 
Tel.: 961784555 Fax: 961784515 

 almussafes_bib@gva.es   http://www.almussafes.org  
 

 

Altura 

  Certamen Literario Cartas de Mujer 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ayuntamiento de Altura 
Carrer San Vicente,2  
ALTURA 12410 Castelló 
Tel.: 964146384 Fax: 964146266 

 altura@gva.es   http://www.altura-ayuntamiento.com  
 

 

Altura 

  Premio Martín I El Humano de Novela Histórica 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ayuntamiento de Altura 
Carrer San Vicente,2  
ALTURA 12410 Castelló 
Tel.: 964146384 Fax: 964146266 

 altura@gva.es   http://www.altura-ayuntamiEnto.com  

 

Alzira 

  Concurs de Poesia Jove - Ajuntament d'Alzira 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Alzira - Centre d'Informació Juvenil  
Carrer Escoles Píes,4  
ALZIRA 46600 València 
Tel.: 962415756   
    
 

 



 

 814

MUNICIPI  PREMIS LITERARIS QUE ADMETEN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ  
 

Alzira 

 Premis Literaris Ciutat d'Alzira - Premi Europeu de Divulgació 
Científica Estudi General 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Alzira – Universitat de València  
Carrer Escoles Píes,4  
ALZIRA 46600 València 
Tel.: 962415756   
www.uv.es/cultura 
 

 

Beneixama 

  Concurso de Poesía Poeta Pastor Aycart 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Beneixama 
Carrer Cardenal Payá,41  
BENEIXAMA 03460 Alacant 
Tel.: 965822101, 965822237 Fax: 965822401 

 bjamjuve@dip-alicante.es   
 

 

Benicarló 

  Certamen de Poesia Ciutat de Benicarló 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Benicarló 
Carrer Ferreres Bretó,10  
BENICARLÓ 12580 Castelló 
Tel.: 964470050   
    http://www.ajuntamentdebenicarlo.org  
 

 

Benicarló 

  Premio de Investigación Histórica - Ayuntamiento de 
Benicarló 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Benicarló 
Carrer Ferreres Bretó,10  
BENICARLÓ 12580 Castelló 
Tel.: 964470050   
    http://www.ajuntamentdebenicarlo.org  
 

 

Benicarló 

  Premio Literario de Autores Benicarlandos 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Benicarló 
Carrer Ferreres Bretó,10  
BENICARLÓ 12580 Castelló 
Tel.: 964470050   
    http://www.ajuntamentdebenicarlo.org  
 

 

Benicàssim 

  Concurs Juvenil de Poesia - Ajuntament de Benicàssim 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Benicàssim 
Carrer Metge Segarra,4  
BENICÀSSIM 12560 Castelló 
Tel.: 964300962 Fax: 964303432 

 ayuntamiento@benicassim.org    
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Benicàssim 

  Concurso Juvenil de Narrativa Breve - Ajuntament de 
Benicàssim 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Benicàssim 
Carrer Metge Segarra,4  
BENICÀSSIM 12560 Castelló 
Tel.: 964300962 Fax: 964303432 

 ayuntamiento@benicassim.org  
 http://www.benicassim.org  
 

 

Benicàssim* 

 I Premi Internacional de Literatura de Viatges Ciutat de 
Benicàssim 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà/Anglés/Francés/altres llengües 
Ajuntament de Benicàssim 
Carrer Metge Segarra,4  
BENICÀSSIM 12560 Castelló 
Tel.: 964300962 Fax: 964303432 

 ayuntamiento@benicassim.org  
 http://www.benicassim.org 
 

 

Bocairent 

  Concurs de Contes de l'Agència de Lectura Municipal de 
Bocairent 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Bocairent - Biblioteca Pública Municipal  
Plaça Ajuntament,20  
BOCAIRENT 46880 València 
Tel.: 962350014 Fax: 962905085 
    

 

Calp 

  IX Concurs de Contes Infantil Juvenil - Ajuntament de Calp 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Calp - Biblioteca Pública Municipal Joanot 
Martorell 
Avinguda Masnou,1  
CALP 03710 Alacant 
    

 

Calp 

  IX Concurso de Narrativa Corta Ifach  
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Calp - Biblioteca Pública Municipal Joanot 
Martorell 
Avinguda Masnou,1  
CALP 03710 Alacant 
Tel.: 965839905   
    

 

Calp 

  Premio de Periodismo Peñón de Ifach de la Villa de Calpe 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Calp - Oficina Municipal de Turisme  
Plaça del Mosquit,s/n  
CALP 03710 Alacant 
Tel.: 965838532, 965838533 Fax: 965838531 

 touristinfo.calpecentro@turisme.m400.gva.es   
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Campello, el 

  Concurso de Narrativa Corta Joven El Campello  
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de El Campello - Casa de Cultura 
Plaça de la Constitució,4  
CAMPELLO (EL) 03560 Alacant 
Tel.: 965636194, 965636491 Fax: 965630076 

 campecdc@dip-alicante.es   http://www.dip-alicante.es  
 

 

Campello, el 

  Concurso de Poesía Joven El Campello 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de El Campello - Casa de Cultura 
Plaça de la Constitució,4  
CAMPELLO (EL) 03560 Alacant 
Tel.: 965636194, 965636491 Fax: 965630076 

 campecdc@dip-alicante.es   http://www.dip-alicante.es  
 

 

Canals 

  XIII Premis Literaris Francesc Bru - Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Canals - Casa de la Cultura 
Carrer Beat Factor,17  
CANALS 46650 València 
Tel.: 962240214   

 canalscultura@gva.es   
 

 

Canals 

  XIII Premis Literaris Francesc Bru de Poesía 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Canals - Casa de la Cultura 
Carrer Beat Factor,17  
CANALS 46650 València 
Tel.: 962240214   

 canalscultura@gva.es   
 

 

Castelló de 
la Plana 

  XXII Premio Ciudad de Castellón d’Humanitats 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Castelló de la Plana 
Carrer Gaibiel,4  
CASTELLÓ DE LA PLANA 12003 Castelló 
Tel.: 964355100, 964227556   
    

 

Castelló de 
la Plana 

  Premio de literatura infantil ilustrada Tombatossals 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Castelló de la Plana 
Carrer Gaibiel,4  
CASTELLÓ DE LA PLANA 12003 Castelló 
Tel.: 964355100, 964227556   
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Castelló de 
la Plana 

  XVII Premio de Poesía Flor Natural - Ayuntamiento de 
Castellón 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Castelló de la Plana 
Carrer Gaibiel,4  
CASTELLÓ DE LA PLANA 12003 Castelló 
Tel.: 964355100, 964227556   
    

 

Castelló de 
la Plana 

  XI Premio Nacional de Teatro Castelló a Escena 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Castelló de la Plana 
Carrer Gaibiel,4  
CASTELLÓ DE LA PLANA 12003 Castelló 
Tel.: 964355100, 964227556   
    

 

Eliana, l’ 

  Certamen de relatos - Escrits a la Tardor 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ayuntamiento L'Eliana - Concejalía de cultura - Centro 
Sociocultural Municipal de L'Eliana 
Plaça del Juez Miguel Comes,1  
ELIANA (L') 46183 València 
Tel.: 961655926   
    

 

Enguera 

  Justas Literarias - Premio Manuel Ciges Aparicio 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ayuntamiento de Enguera 
Carrer Doctor Albiñana,1  
ENGUERA 46810 València 
Tel.: 962224033 Fax: 962225319 

 enguera_ofi@gva.es   
 

 

Enguera 

  Justas Literarias - Premio Miguel Hernández  
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ayuntamiento de Enguera 
Carrer Doctor Albiñana,1  
ENGUERA 46810 València 
Tel.: 962224033 Fax: 962225319 

 enguera_ofi@gva.es   
 

 

Enguera 

  Premio San Gil de Literatura 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ayuntamiento de Enguera 
Carrer Doctor Albiñana,1  
ENGUERA 46810 València 
Tel.: 962224033 Fax: 962225319 

 enguera_ofi@gva.es   
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS QUE ADMETEN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ  

Enguera 

  Premio San Gil de Literatura 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ayuntamiento de Enguera 
Carrer Doctor Albiñana,1  
ENGUERA 46810 València 
Tel.: 962224033 Fax: 962225319 

 enguera_ofi@gva.es   
 

 

Ibi 

  Concurs de Narrativa Infantil - Ajuntament d'Ibi 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Ibi - Centre Cultural  
Avinguda de la Industria,5  
IBI 03440 Alacant 
Tel.: 966553593 Fax: 966550546 
    

 

Manises* 

  V Premio de Investigación José Mª Moreno Royo 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Manises - Casa de Cultura i Joventut 
Carrer Major,91  
MANISES 46940 València 
Tel.: 961534310 Fax: 961531251 
    

 

Mislata 

  Premis Juvenils de Literatura Breu - Ajuntament de Mislata - 
Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Mislata - Centre Juvenil Túria 
Carrer Túria,13  
MISLATA 46920 València 
Tel.: 963837141   
    

 

Mislata 

  Premis Juvenils de Literatura Breu - Ajuntament de Mislata - 
Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Mislata - Centre Juvenil Túria 
Carrer Túria,13  
MISLATA 46920 València 
Tel.: 963837141   
    

 

Oliva 

  Premi de Narrativa Juvenil - Ajuntament d'Oliva 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Oliva 
Plaça Ayuntamiento,1  
OLIVA 46780 València 
Tel.: 962850250 Fax: 962839772 

 oliva@gva.es   
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS QUE ADMETEN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ  

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per 
l’Ajuntament de Nules.  
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per 
Keraben. 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per 
l’Assoc. de Mestresses Casa de Nules. 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per 
l’Assoc. de Comerciants de Nules. 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per 
l’Assoc. Musical Artística Nulense 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per la 
Caixa Rural de Sant Josep de Nules 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per la 
Cooperativa Agrícola Sant Josep de Nules 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
 

 

Nules* 

 LI Jocs Florals de Nules. Premi Extraordinari Patrocinat per la 
Fundació Caixa Castelló - Bancaixa 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Nules 
NULES 
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS QUE ADMETEN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ  

Onil 

  Premio de Narrativa Villa de Onil 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament d'Onil 
Plaça Mayor,1  
ONIL 03430 Alacant 
Tel.: 966544745 Fax: 965564131 

 onil@dip-alicante.es   
 

 

Paiporta 

  Premi de Creació Poètica Paiporta 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Paiporta 
Carrer Mestre Music Vicent Prats i Tarazona,s/n  
PAIPORTA 46200 València 
Tel.: 963971222 Fax: 963971725 

 secretaria.paiporta@ayuntamiento.m400.gva.es   
 

 

Peníscola 

  XI Premio de Relatos Breves Ciudad de Peñíscola 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Peníscola - Patronat Municipal de Turisme 
Plaça Constitución,1  
PEÑÍSCOLA 12598 Castelló 
Tel.: 964481729 Fax: 964481521 

 patronato@peniscola.org   http://www.peniscola.org  
 

 

Peníscola 

  Premio Francisco A. Pastor 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Peníscola 
Plaça Ayuntamiento,1  
PEÑÍSCOLA 12598 Castelló 
Tel.: 964480050 Fax: 964489212 

 ayuntamiento@peniscola.org   http://www.peniscola.org 
  

 

Petrer 

  XI Premi de Poesia Paco Mollá 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Petrer – Fundació Cultural Poeta Francisco Mollá 
Montesinos 
Plaça de Baix,1  
PETRER 03610 Alacant 
Tel.: 966989409 Fax: 965375210 

 cultura@ayto-petrer.es   http://www.pacomolla.com  
 

 

Puig 

  XIV Premi Conte de Narrativa Curta del Puig 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament del Puig - Fundació Pública Municipal per a la 
Cultura i l'Educació 
Plaça M. Benlliure,s/n  
PUIG 46540 València 
Tel.: 961470022 Fax: 961470860 

 culturapuig@retemail.es   
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS QUE ADMETEN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ  

Puig* 

  IX Beca d’Estudis sobre el Puig 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament del Puig  
Plaça M. Benlliure,s/n  
PUIG 46540 València 
Tel.: 961470022 Fax: 961470860 

 culturapuig@retemail.es   
 

 

Quart de 
Poblet 

  Premi Literari de Textos Teatrals  
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Quart de Poblet - Casa de Cultura 
Plaça Valldecabres,19  
QUART DE POBLET 46930 València 
Tel.: 961547597   
    

 

Quatretonda 

  Premi de Teatre Local Rafel de Polsera 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Quatretonda 
Carrer Ausias March,5  
QUATRETONDA 46837 València 
Tel.: 962264571 Fax: 962265803 
    

 

Quatretonda 

  Premis Locals de Narració Curta o Conte 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Quatretonda 
Carrer Ausias March,5  
QUATRETONDA 46837 València 
Tel.: 962264571 Fax: 962265803 
    

 

Quatretonda 

  Premis Locals de Poesia 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Quatretonda 
Carrer Ausias March,5  
QUATRETONDA 46837 València 
Tel.: 962264571 Fax: 962265803 
    

 

Sagunt 

  Certamen de Literatura Breu Juvenil Goma de Nata - Narrativa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Sagunt  
Carrer de l'Autonomia,2  
SAGUNT 46500 València 
Tel.: 962655858, 962655729 Fax: 962650563 

 gpv@aytosagunto.es   http://www.sagunto.es  
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS QUE ADMETEN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ  

Sagunt 

  Certamen de Literatura Breu Juvenil Goma de Nata - Poesía 
Gènere: Poesia 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Sagunt  
Carrer de l'Autonomia,2  
SAGUNT 46500 València 
Tel.: 962655858, 962655729 Fax: 962650563 

 gpv@aytosagunto.es   http://www.sagunto.es  
 

 

Sagunt 

  Concurs de Còmic - Ajuntament de Sagunt 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Sagunt  
Carrer de l'Autonomia,2  
SAGUNT 46500 València 
Tel.: 962655858, 962655729 Fax: 962650563 

 gpv@aytosagunto.es   http://www.sagunto.es  
 

 

Santa  Pola 

  Certamen de Cómic - Villa de Santa Pola 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Santa Pola  
Carrer Castaños,12  
SANTA POLA 03130 Alacant 
Tel.: 966690745   
    http://www.santapola.com www.santapola.infoville.net  
 

 

Teulada* 

 XIX Concurs de Contes i Narrativa Jove Vila de Teulada. 
Modalitat de Contes 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Teulada 
TEULADA 
 

 

València 

  Certámen de Creació Jove Valencia Crea - Cómic 
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de València - Oficines de la Joventut  
Plaça de América,6  
VALENCIA 46004 València 
Tel.: 963525478 (2616)   
    

 

València 

  Certamen Literario Infantil y Juvenil Max Aub 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de València - Junta Municipal de Trànsit 
Carrer del Conde de Lumiares,5  
VALENCIA 46019 València 
Tel.: 963525478   
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MUNICIPI  PREMIS LITERARIS QUE ADMETEN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ  

València 

  Premios Literarios Ciudad de Valencia - Premio Eduard 
Escalan 
Gènere: Teatre 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de València - Servici d'Acció Cultural - Secció 
Administrativa 
Plaça del Ayuntamiento,1  
VALENCIA 46002 València 
Tel.: 963525478   

 dcultura@ayto-valencia.es   http://www.ayto-valencia.es 
  

 

Vilafranca 

  Certamen Literario Sempreviva de Vilafranca  
Gènere: Altres 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Vilafranca - Biblioteca Pública Municipal 
Avinguda Castelló,63  
VILAFRANCA 12150 Castelló 
Tel.: 964441004   
    

 

Vinaròs 

  VIII Concurso Literario Ciudad de Vinaròs 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Valencià/Castellà 
Ajuntament de Vinaròs 
Plaça San Telmo - edif. Pirulí, 1º,  
VINARÒS 12500 Castelló 
Tel.: 964407700, 964407961 Fax: 964400033 

 cultura@vinaros.org   http://www.vinaros.org  
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Premis literaris que només admeten obres en castellà 
 

MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CASTELLÀ  

Alacant 

  
 Certamen Internacional de Álbum Infantil Ilustrado Ciudad de 

Alicante 
Gènere: Altres 
Llengua: Castellà 
Patronato Municipal de Cultura de Alicante - Centro Municipal de 
las Artes 
Plaça de Quijano,2  
ALACANT 03002 Alacant 
Tel.: 965147160 Fax: 965200643 

 pmc.cooperacion@alicante-ayto.es   http://www.alicante-
ayto.es  
 

 

Alacant 

  Premio de Teatro Carlos Arniches 
Gènere: Teatre 
Llengua: Castellà 
Patronato Municipal de Cultura de Alicante - Centro Municipal de 
las Artes 
Plaça de Quijano,2  
ALACANT 03002 Alacant 
Tel.: 965147160 Fax: 965200643 

 pmc.cooperacion@alicante-ayto.es   http://www.alicante-
ayto.es  
 

 

València 

  Premios Literarios Ciudad de Valencia - Premio Juan Gil-Albert 
Gènere: Assaig 
Llengua: Castellà 
Ajuntament de València - Servici d'Acció Cultural - Secció 
Administrativa 
Plaça del Ayuntamiento,1  
VALENCIA 46002 València 
Tel.: 963525478   

 dcultura@ayto-valencia.es   http://www.ayto-valencia.es  
 

 

València 

  Premios Literarios Ciudad de Valencia - Premio Vicente Blasco 
Ibáñez 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Castellà 
Ajuntament de València - Servici d'Acció Cultural - Secció 
Administrativa 
Plaça del Ayuntamiento,1  
VALENCIA 46002 València 
Tel.: 963525478   

 dcultura@ayto-valencia.es   http://www.ayto-valencia.es  
 

 

València 

  Premios Literarios Ciudad de Valencia - Premio Vicente Gaos 
Gènere: Poesia 
Llengua: Castellà 
Ajuntament de València - Servici d'Acció Cultural - Secció 
Administrativa 
Plaça del Ayuntamiento,1  
VALENCIA 46002 València 
  

 



 

 825

MUNICIPI  PREMIS LITERARIS EN CASTELLÀ  

Vila Joiosa, 
la 

  Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa 
Gènere: Narrativa 
Llengua: Castellà 
Ajuntament de la Vila Joiosa 
Carrer Hernán Cortés,2  
VILA JOIOSA (LA) 03570 Alacant 
Tel.: 965890562 Fax: 966850108 
    

 

 
 
Font: Direcció General del Llibre i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
  
* Informació completada amb la base de dades de la Generalitat de Catalunya sobre premis 
literaris 
 
NOTA: La base de dades de la Direcció General del Llibre i Biblioteques l’hem extreta de la 
pàgina web d’aquesta direcció general. El nom dels premis els hem transcrit tal com hi figuren, 
encara que volem fer constar que la DG del Llibre i Biblioteques, en moltes ocasions, tradueix 
al castellà la denominació dels premis que només admeten obres en valencià. 
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Annex 27 
 

Document per un augment de l’ús social de  
la llengua catalana als municipis.  

Elaborat per la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL). Any 2003
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ANNEX 27 
 
 

 
 
 
 



 

 830

 



 

 831

 



 

 832

 



 

 833

 



 

 834

 



 

 835

 



 

 836

 



 

 837

 



 

 838

 



 

 839

 



 

 840

 



 

 841

 



 

 842

 



 

 843

 



 

 844



 

 845

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 28 
 

Resolucions del  
I Congrés de l’Escola Valenciana. Any 1993 
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ANNEX 28 

PRIMER CONGRÉS DE L’ESCOLA VALENCIANA 
València, 4-6 de desembre de 1993 

 
RESOLUCIONS279 
 
Aquest congrés és el resultat de la suma i coordinació de nou anys d’esforços 
organitzatius aglutinats socialment des de les escoles per les nostres 
associacions. La federació espera que aquest congrés done llum a una nova i 
decisiva etapa en la normalització lingüística d’aquest país. I desitgem que siga 
una fita obligada de referència. 
Escola Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua, organitzadora del 
present congrés, després d’haver recollit les diverses aportacions realitzades 
en el transcurs d’aquests dies en les diferents àrees de treball i després de 
l’anàlisi corresponent, presenta les següents resolucions: 
 
A. Pel que fa a l’ús social del valencià 
 

1. Exigim la planificació d’un circuit d’ofertes culturals i lúdiques al voltant 
de l’escola valenciana que ajuden a valencianitzar l’entorn: teatre, 
cinema, activitats de temps lliure, animació lectora, ràdio, televisió, etc. 
que servesquen de referent a tota la societat. 

2. Denunciem la política antivalenciana d’aquells organismes i 
administracions municipals que entrebanquen la normalització i 
normativització lingüística en els seus respectius àmbits de gestió. 

3. Remarquem l’exigència del coneixement del valencià, en la funció 
pública i el nom del treball, tot afavorint plans de normalització des dels 
sindicats i les empreses. 

4. És imprescindible una actuació política més quantitativa i qualitativa en 
les intervencions de les persones que dirigeixen i són representatives en 
la vida política, amb mesures afavoridores de l’increment de l’ús a la 
premsa, ràdio, televisió, editorials, etc. 

5. El govern valencià ha de vigilar i exigir el compliment de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià en tots els àmbits de l’administració: local, 
autonòmica i estatal; per la qual cosa entenem que és necessari que la 
Direcció General de Política Lingüística, com a organisme coordinador 
de la potenciació de l’ús social de la llengua, passe a dependre 
orgànicament de Presidència de la Generalitat. 

6. Exigim la generalització de reglaments i gabinets de normalització 
lingüística municipals i/o comarcals, que facen realitat la xarxa tècnica 
de promoció lingüística. 

7. Exigim que la TVV, acomplint la principal funció per a la qual es va crear, 
es faça totalment en valencià i, alhora, li demanem uns continguts de 

                                                 
279 Extretes del llibre I Congrés de l’Escola Valenciana, editat per la Federació Escola 
Valenciana el 1995. Aquesta publicació recull els actes d’inauguració, les conferències marc, 
les ponències i les comunicacions d’aquest congrés. 
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qualitat integradors i divulgadors de la nostra cultura transmesos amb 
plantejaments moderns i principis ètics.  

 
 
B. Pel que fa als moviments cívics 
 

1. Considerem que els moviments cívics són agents fonamentals de la 
dinamització del procés de normalització lingüística i de l’exigència de 
les mesures que calen per a fer-la possible. La Federació Escola 
Valenciana com a moviment cívic que és, assumeix aquesta tasca 
dinamitzadora. 

2. Escola Valenciana farà seues les reivindicacions de les APAS, membres 
de les associacions federades amb nosaltres; i donarà suport al tipus 
d’organització que consideren convenient adoptar. 

3. Volem denunciar les dificultats amb què ens trobem els pares i les mares 
que sol·liciten l’ensenyament en valencià. En moltes ocasions han de 
suplir les funcions que pertoquen pròpiament a l’Administració (convocar 
els assessors, parlar amb els regidors d’educació reunint-se amb la 
inspecció educativa, etc.). 

4. Des dels moviments cívics cal que es rebutge la defensa a ultrança dels 
interessos particulars, sectorials o corporativistes quan aquests vagen 
en contra del dret dels xiquets i de les xiquetes a dominar les dues 
llengües oficials. 

5. Entenem que per als moviments cívics s’han d’establir fórmules de 
participació eficaç i de qualitat. No és suficient la voluntat de participar, 
sinó una formació específica. Les escoles de pares i mares són àmbits 
d’actuació adequats per a adquirir una cultura de formació per a la 
participació. 

 
 
C. Pel que fa a l’ensenyament 
 

1. Exigim una planificació de l’oferta en valencià que abaste totes les 
zones, comarques, pobles i districtes escolars, i que faça prevencions a 
curt i mig termini per tal que els programes d’ensenyament en valencià i 
els programes d’immersió lingüística siguen generalitzats en l’àmbit del 
país, tot dissenyant el mapa escolar lingüístic des de l’escola infantil fins 
a la universitat. Cal, per tant, realitzar la corresponent catalogació de 
llocs de treball. 

2. Per tal que siga possible aquesta planificació, és imprescindible la 
coordinació de totes les direccions generals i serveis de la Conselleria 
d’Educació, sobre la base de previsions que es plantegen des del Servei 
d’Ensenyament del Valencià, diversificant les tasques de promoció i 
assessorament i ampliant els recursos humans. 

3. És absolutament necessari que tot el professorat valencià siga 
competent en les dues llengües oficials. Calen nous plans de formació 
inicial i permanent del professorat que el prepare per al 
desenvolupament de qualsevol programa d’educació bilingüe. 

4. És inajornable la reciprocitat de l’homologació dels certificats i titulacions 
de valencià amb les de la resta dels dominis de llengua catalana. 
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5. Exigim dotacions als centres de recursos econòmics i materials didàctics 
específics en valencià que compensen les mancances i que són 
imprescindibles per al desenvolupament dels programes bilingües. 

6. Demanem que l’Administració desenvolupe de manera normativa i no 
restrictiva el contingut de la proposta «Un model educatiu en tres 
llengües» publicat com a material per als dissenys curriculars base. 

7. Pel que fa al marc legal, és necessària la modificació de la normativa 
que entrebanca el procés de normalització lingüística, com aquella que 
considera el canvi de modalitat lingüística com una supressió i nova 
creació d’unitat escolar. 
Cal que es complesca la normativa referent al programa d’immersió 
lingüística continguda en l’Ordre d’Immersió del 23 de novembre de 
1990, amb especial incidència en el nomenament dels mestres de suport 
que hi requereix. 
Cal l’elaboració de la Llei d’EPA Valenciana, creant l’adequat organisme 
de planificacions d’accions i gestió de recursos, d’un pla de xoc de 
normalització lingüística de les persones adultes. 

8. És ineludible la realització de treballs efectius d’investigació i estudi de 
tipus empíric, així com avaluacions per tal de copsar els resultats dels 
programes i posar-ne, si cal, les mesures correctores de les instàncies 
responsables. 

9. Reclamem la realització continuada d’activitats explicatives i de 
promoció dels Programes d’Immersió i d’Ensenyament en Valencià. 
Totes aquestes resolucions hauran de cobrar ple sentit emmarcades 
dins d’un plantejament social i global d’escola que incloga el fet 
multicultural com un fet positiu. 
Fem una crida a totes les persones assistents a aquest congrés, als 
moviments cívics i associacions diverses per tal que s’integren i treballen 
en les coordinadores comarcals de la Federació Escola Valenciana. 
Creiem que aquesta serà una bona via per fer possible el seguiment 
d’aquestes resolucions, i la defensa de l’Escola Valenciana de qualitat 
que tots i totes desitgem. 
 

València, 6 de desembre de 1993 
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ANNEX 29 

SEGON CONGRÉS DE L’ESCOLA VALENCIANA 
València, 26-29 de març de 1997 

RESOLUCIONS280  

Finalitzem el II Congrés de l’Escola Valenciana amb molta satisfacció per la 
participació i l’ambient aconseguits. Els més de 600 congressistes i vora el 
miler de participants, les 63 comunicacions, les conferències, les taules 
redones, les exposicions i tot el conjunt d’activitats confirmen el dinamisme de 
la nostra escola i d’una proposta social que avança. 
L’escola en valencià i tot el plantejament pedagògic que implica és una realitat 
que, any rere any, es consolida i s’eixampla. Però mentre l’avanç en la 
consecució d’una escola valenciana i de qualitat és un fet evident, hem de 
denunciar que l’actitud que manté el Govern Valencià és la de desinterès, 
silenci o enfrontament. El seu refús a qualsevol presència o col·laboració en 
aquest Congrés n’és una prova. 
Nosaltres, però, no abandonem. Ben al contrari, seguim treballant per un model 
educatiu que potencie el coneixement i l’estima de tot allò que ens és propi com 
a punt de partida per a conviure en un món pluricultural i plurilingüe. Per això, 
amb l’objectiu d’unir les voluntats de tota la gent que fem possible l’escola 
valenciana, amb el bagatge aportat per pares i mares, per les ONG, per partits, 
sindicats i MRP, i amb el recull del conjunt de continguts que defineixen i 
impulsen un model educatiu propi, configurem aquestes resolucions. 
Les resolucions que ara presentem són el resultat de les que vam adoptar en el 
nostre I Congrés –celebrat al desembre de 1993 i en la seua major part vigents 
encara– i de les que han sorgit en aquest II Congrés. 
 
Pel que fa als valors i les actituds 
1) Des de la nostra concepció d’escola pretenem afavorir un sistema de valors 

que considere la dimensió moral de la persona a partir de conceptes com 
l’autoestima, l’autonomia, la capacitat de diàleg, la capacitat de transformar 
l’entorn, la comprensió crítica, l’empatia, el raonament moral i les habilitats 
socials que faciliten la convivència. 

2) Som conscients que aquest sistema de valors es construeix a partir de la 
reflexió individual i col·lectiva, la crítica de la realitat quotidiana i l’elaboració 
creativa. 
La pràctica d’aquestes estratègies ha de ser un referent de cara a l’alumnat 
per al treball conjunt de tota la resta de la comunitat escolar. 

 
Pel que fa a l’ús social del valencià 
1) Exigim la planificació d’ofertes culturals i lúdiques de qualitat al voltant de 

l’escola que ajuden a valencianitzar l’entorn. Així doncs, teatre, cinema, 

                                                 
280 Extretes del llibre que recull els actes, les conferències i les comunicacions, II Congrés de 
l’Escola Valenciana, editat per Escola Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua, 
València, 1998. 
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activitats de temps lliure, ràdio, televisió, jocs informàtics, etc. han de servir 
de referent en el camí cap a una societat educadora i valenciana. 

2) Reclamem el coneixement del valencià en l’àmbit de la funció pública i 
demanem que els sindicats i les empreses afavoresquen plans de 
normalització. 

3) Exigim una Direcció General de Política Lingüística adscrita a Presidència i 
amb entitat pròpia que siga l’organisme que execute, avalue i amplie el Pla 
General de Normalització Lingüística perquè genere i estimule un major ús 
social del valencià en tots els àmbits. 

4) En matèria lingüística, exigim el reconeixement de l’IIFV com a l’únic 
organisme vinculant amb autoritat científica per a dictaminar, assessorar i 
actualitzar les diferents administracions valencianes (local, autonòmica i 
perifèrica), com també tots els centres educatius i els mitjans de 
comunicació. 

5) Volem una TV totalment en valencià i amb continguts de qualitat, 
integradors i divulgadors de la nostra cultura transmesos amb plantejaments 
moderns i principis ètics. 

 
Pel que fa als moviments cívics 
1) Escola Valenciana es compromet a col·laborar amb els diferents moviments 

cívics per tal de treballar conjuntament en la consecució dels objectius 
proposats en aquestes resolucions. 

 
Pel que fa a la participació de pares i mares 

Les mares i els pares d’alumnes han de tenir un paper bàsic en la dinàmica 
educativa. Per això és necessari afavorir l’associacionisme i la interrelació 
entre el món familiar i escolar. 
La participació dels diferents col·lectius i elements de la comunitat educativa 
és, per a Escola Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua, una 
exigència de qualitat que implica una manera de viure la dinàmica escolar i 
que requereix mecanismes i canals que faciliten l’intercanvi de posicions i 
l’assumpció de responsabilitats. 

1) Escola Valenciana dóna suport a les actuacions de les AMPA que adrecen 
els seus projectes envers la consecució de l’escola valenciana pública i de 
qualitat. 

2) Constatem l’avanç de la capacitat organitzativa de les AMPA de les escoles 
valencianes desenvolupada des del Primer Congrés i volem continuar 
col·laborant en la consecució d’una major participació i coordinació en 
l’àmbit local, comarcal i de país, sempre respectant la seua pluralitat 
organitzativa. 

3) Amb la finalitat de millorar la participació de pares i mares, cal promoure la 
informació la formació dels membres de les AMPA mitjançant jornades, 
encontres, escoles de pares, etc. 

4) Des d’un tarannà participatiu i democràtic, cal propiciar el treball coordinat 
de tota la comunitat educativa per tal d’arribar a la presa de decisions a 
través del debat, el diàleg i el consens. 

 
Pel que fa als mitjans de comunicació 
1) Denunciem l’abandonament progressiu en la utilització de la nostra llengua 

que fa TVV, com també la potenciació de subproductes televisius que 
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dominen la seua programació. Entenem que això s’emet dins d’un procés 
conscient d’aculturació que promouen els seus responsables. Com a 
educadors, no podem romandre indiferents davant la funció alienadora i 
antieducativa que du a terme aquest mitjà de comunicació. 

2) Per a Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua els 
mitjans de comunicació audiovisuals i escrits, d’àmbit local i comarcal són 
elements importants arrelats de la nostra llengua. 

3) És imprescindible que les cadenes de ràdio i televisió tinguen cobertura al 
País Valencià incorporen canals educatius en valencià amb continguts de 
qualitat, atractius i amb un llenguatge enriquidor. 

4) Coherents amb aquesta valoració, Escola Valenciana estudia la creació 
d’un canal educatiu propi al servei de les escoles. 

 
Pel que fa a les noves tecnologies 
1) Cal introduir elements tecnològics en l’escola per a fomentar la formació que 

facilite l’accés a la informació. 
2) Escola Valenciana proposa la utilització crítica i creativa dels mitjans 

tecnològics, com també que se’n faça un ús racional i no alienant. Amb 
aquest plantejament, encetem un projecte d’introducció de les noves 
tecnologies a l’escola i l’ús de les xarxes informàtiques com a element 
d’innovació tecnològica. 

3) Conscients de la influència de les noves tecnologies en el món de la 
comunicació, exigim al Govern Valencià que incentive la creació de 
conductes culturals en qualsevol suport tecnològic. 
 

Pel que fa a la innovació i la renovació pedagògica 
1) Entenem la renovació pedagògica com un procés dialèctic i cíclic que, des 

de la pràctica educativa i la reflexió, desemboca en un teoritzador que 
reorienta l’actuació docent. 

2) En coherència amb aquesta formulació, promovem els intercanvis 
d’experiències i investigacions i la reflexió col·lectiva, com s’ha anat fent en 
els nostres congressos. 

3) Des d’Escola Valenciana promourem protocols de col·laboració amb les 
universitats per fer estudis empírics que ajuden a avaluar els programes 
d’educació bilingüe i altres aspectes educatius. 

 
Pel que fa a l’ensenyament 
1) Exigim una planificació de l’oferta educativa en valencià que faça previsions 

a curt i mitjà termini perquè els programes d’ensenyament en valencià i 
d’immersió lingüística siguen generalitzats a tot el país, de manera que es 
garantesca la continuïtat de l’ensenyament en valencià des de l’educació 
infantil a la universitat. 
En les comarques valencianes castellanoparlants cal l’aplicació d’uns 
programes que garantesquen als xiquets i les xiquetes el seu dret a ser 
bilingües i que no s’eludesca per a ells la possibilitat d’accedir a un 
plurilingüisme a partir de les dues llengües oficials. 

2) Per a fer possible aquesta planificació, és imprescindible la coordinació de 
totes les direccions generals i serveis de la Conselleria d’Educació. 
Exigim que es dote el Servei d’Ensenyament en Valencià de més recursos 
humans, materials, econòmics i organitzatius perquè puga desenvolupar les 
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seues tasques de promoció, assessorament i coordinació de les diferents 
àrees i serveis implicats. 

3) Exigim la derogació de la normativa que entrebanca el compliment de la 
LUEV, i en concret del seu article 19, com és el cas de les al·legacions al 
disseny particular del programa d’incorporació progressiva i de l’ordre 
d’adscripció als llocs de treball. Exigim, al mateix temps, una norma que 
harmonitze la LUEV amb la LOGSE com a marcs legals bàsics dels sistema 
educatiu. 

4) Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua aposta per una 
escola cada vegada més plurilingüe. 
L’administració ha de regular i donar suport als programes que fan una 
introducció primerenca d’una tercera llengua, sempre que es garantesca 
l’estatus prioritari de les llengües oficials dins una actuació compensatòria 
per al valencià. 

5) No es pot ajornar més l’acompliment de la normativa referent als PIL 
continguda en l’Ordre de 23 de novembre de 1990 que té un especial 
incidència en el nomenament de mestres de suport. 

6) Continuem reivindicant la reciprocitat de l’homologació de certificats i les 
titulacions de valencià amb els de la resta dels territoris de llengua catalana. 

7) Exigim de l’administració la promoció i el suport per a l’edició de materials 
curriculars innovadors en la nostra llengua. 

8) Exigim que tot el professorat dels diferents nivells educatius tinga la 
capacitació i la competència lingüística suficient en les dues llengües 
oficials. Correspon a les institucions universitàries la formació lingüística 
inicial del professorat. L’administració, juntament amb aquestes institucions, 
ha de promocionar una formació permanent adequada al temps i a l’instant 
en què vivim. 

 
Totes i tots els que ací som presents fem nostres, com a coautores i coautors, 
aquestes resolucions i invitem a tota la comunitat educativa a compartir des 
d’ara mateix aquest compromís des de les responsabilitats individuals i 
col·lectives. 
Tenim la paraula. Assegurem els avanços aconseguits i anem per més. 
Assumim el compromís. 
 

València, 29 de març de 1997 
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ANNEX 30 

TERCER CONGRÉS DE L’ESCOLA VALENCIANA 
València, 27-30 de març de 2002 

RESOLUCIONS281  

Les resolucions d’aquest III Congrés de l’Escola Valenciana són el resultat 
d’una sèrie de reflexions que, des de diferents àmbits del món de l’educació, 
s’estan fent de fa ja temps. El present Congrés, amb l’aportació dels ponents i 
dels congressistes, ens ha permès posar-les en comú: matisar, analitzar i 
enriquir els continguts de les esmentades reflexions, i formular compromisos i 
exigències que es contenen en aquestes resolucions.  

El moviment cívic Escola Valenciana  

L’entitat «ESCOLA VALENCIANA, Federació d’Associacions per la llengua», 
organitzadora del III Congrés, és un moviment cívic que va nàixer al voltant de 
les escoles en valencià, amb l’objectiu de potenciar l’ensenyament i l’ús del 
valencià. Però per a Escola Valenciana, el valencià no és només una matèria 
objecte d’estudi o un mitjà per a aprendre. El valencià, en educació, és la 
llengua que ha de vehicular la renovació pedagògica i la transmissió d’un 
sistema de valors i uns continguts positius que eduquen en el coneixement de 
la realitat i en les capacitats creatives i transformadores. Això ens obliga a 
conèixer i analitzar continuadament la realitat social sempre canviant.  

Entre altres coses, tal com assenyalàvem en la conferència inaugural del nostre 
I Congrés, «Amb valencià i en valencià volem bastir un model educatiu vàlid 
per a tots els xiquets i xiquetes que ací viuen. Un model educatiu que prepare 
per a la convivència en un món pluricultural i plurilingüe».  

Conèixer aquest món pluricultural i plurilingüe, esbrinar quines són les forces 
que incideixen en l’àmbit escolar, saber cap a on camina la societat mundial on 
vivim i decidir quin és el camí que nosaltres volem seguir com a ensenyants, o 
simplement com a participants d’un moviment cívic com Escola Valenciana, és 
l’objectiu del present Congrés. I aquest objectiu ens ha obligat a determinar-ne 
la temàtica: «L’escola valenciana en el món de la globalització». I referent a 
aquesta adoptem les resolucions següents:  

Pel que fa al món de la globalització i de les polítiques neoliberals  

Des de fa algun temps es manifesten de manera molt evident, tant en els 
àmbits econòmic i social, com en el polític, el cultural i el mediàtic, les 
conseqüències del procés globalitzador que porten a terme les forces 
econòmiques i polítiques que detenten el poder en la major part del món.  

                                                 
281 Font: web d’Escola Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua, www.fev.org 
(consulta: març de 2005). 
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També les veus dels afectats per les esmentades conseqüències, així com les 
d’aquells que qüestionen l’actual procés globalitzador, s’estan fent sentir amb 
força darrerament. Un dels exponents clars d’aquestes veus  es va fer present 
a Barcelona fa uns dies durant la cimera de caps d’estat i de govern de la Unió 
Europea, i va mostrar la seua força en les multitudinàries manifestacions. Un 
altre dels exponents d’aquestes veus han sigut les diferents trobades de Porto 
Alegre.  

Escola Valenciana, des del fòrum que representa aquest III Congrés, manifesta 
el següent:  

1. Refusem la globalització econòmica que anteposa els interessos del món 
del capital als dels ciutadans i ciutadanes i que, en conseqüència, crea una 
extraordinària desigualtat en la distribució de la riquesa i manté dues 
terceres parts dels habitants de la terra en la pobresa. 

2. Refusem la globalització que fa de la violència estructural i armada un 
element intrínsec al sistema i la utilitza com un mitjà per salvaguardar els 
privilegis d’uns pocs.  

3. Refusem la globalització que sotmet el món a les lleis del mercat, que 
converteix els serveis públics, les relacions humanes i la cultura en 
relacions comercials on tot es compra i es ven.  

4. Refusem la globalització que manipula la nostra identitat cultural i la dels 
altres pobles imposant els valors de les cultures econòmicament dominants. 
En aquest sentit animem els ensenyants a encarar la cultura global infantil i 
juvenil  des d’un sentit crític: des de la prevenció contra la manipulació de 
les tradicions i la perpetuació de valors reaccionaris.  

Pel que fa als sistemes educatius  

L’educació és un dret irrenunciable de tots els ciutadans i ciutadanes del món i 
considerem inadmissible que encara més del 35 % de la població mundial –la 
major part dones– no en tinga accés. La situació de 125 milions d’infants que 
mai no han estat escolaritzats i els 150 milions que abandonen l’escola abans 
dels 10 anys reclamen amb urgència un canvi en les relacions entre pobles.  

1. Exigim un augment significatiu del pressupost que les administracions 
dediquen al desenvolupament dels països empobrits per a recolzar 
projectes educatius i, per tant, independents dels governs que els 
patrocinen, que no han de manipular-los ni esperar un resultat 
politicoeconòmic al seu gust, sinó que han de servir exclusivament per a la 
formació i el progrés de les persones i els pobles.  

2. Denunciem la mercantilització que s’està produint arreu en els sistemes 
educatius amb l’aplicació de polítiques neoliberals. Ens oposem a 
l’estratificació social que, des de l’educació, es pretén fer amb la finalitat de 
crear compartiments estancs en el món del treball que el nou ordre mundial 
imposa.  

3. Ens oposem als criteris de competitivitat que el govern espanyol, en nom 
d’una presumpta qualitat, aplica a la reforma educativa en marxa amb la 
finalitat de seleccionar persones útils per al món del mercat, amb la 
marginació o precarietat de la resta de persones.  
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4. Denunciem el caràcter marginal i residual que les polítiques neoliberals 
atribueixen a l’escola pública. Així mateix, denunciem la política 
privatitzadora de l’ensenyament que porta a terme la Generalitat 
Valenciana.  

5. Reclamem per a l’escola pública –que ha de ser el referent del sistema 
educatiu valencià– una atenció prioritària, que permeta la seua total 
gratuïtat; que aculla al seu si la pluralitat existent en la societat i que, per 
tant, no siga confessional, sinó laica, pluralista i integradora.  

6. Proposem avançar cap a un model del currículum capaç de provocar 
implicació i compromís social.  

Pel que fa a les noves tecnologies  

Entenem que les noves tecnologies, que han contribuït de manera decisiva a la 
globalització, comporten aspectes positius i negatius alhora, tot depenent de 
l’ús que se’n faça. En aquest sentit cal tenir en compte el paper importantíssim 
que Internet pot tenir en el procés globalitzador, així com també els perills de la 
utilització perversa de les xarxes d’informació quant a la vulneració del dret a la 
intimitat, l’augment de diferències entres països rics i pobres, i la marginació 
dels qui no en tenen accés. Escola Valenciana en reclama un ús racional, crític 
i creatiu.  

1. Considerem les noves tecnologies com una eina necessària en el món de 
l’educació i, en conseqüència, exigim de la Generalitat Valenciana:  

• Més inversions -i no precisament propagandístiques- en noves 
tecnologies als centres públics.  

• Inclusió de continguts de les noves tecnologies en el currículum.  
• Formació del professorat en l’ús funcional i pedagògic de les noves 

tecnologies.  
• Dotació als centres d’ensenyament de professionals capaços de 

rendibilitzar aquests recursos.  

Pel que fa als mitjans de comunicació  

Considerem imprescindible reforçar el paper dels mitjans de comunicació 
públics, ja que són eines fonamentals de la democràcia informativa  i tenen 
cada vegada més una influència directa en el món educatiu.  

1. Denunciem la vinculació mediàtica de la major part dels mitjans de 
comunicació amb els poders de la globalització i, per tant, el sotmetiment 
als principis mercantilistes que els sustenten.  

2. Denunciem alhora el caràcter embrutidor de molts mitjans que han fet de la 
falta de rigor i objectivitat, del sensacionalisme i la trivialització de la vida  
quotidiana el seu model.  

3. Animem els professionals dels mitjans de comunicació a desvincular-se de 
plantejaments com els abans esmentats, a no supeditar-se al  “tot s’hi val”, 
a no anteposar criteris com l’audiència i la rendibilitat econòmica als seus 
propis principis.  
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4. Exigim l’elaboració i l’acompliment de codis deontològics que garantisquen 
la llibertat d’expressió de tots, el rigor i la qualitat informativa: que no 
potencien models per a la denigració de les persones i els col·lectius –
encara que siga consentida–, la violència i el sexisme.  

5. Denunciem l’adopció, per part de la televisió pública valenciana, de formes i 
mitjans alienants i barroers, així com la utilització partidista i patrimonial que 
en fa el Govern Valencià.  

6. Exigim que Canal 9, com a televisió pública valenciana, acomplisca els 
objectius de potenciació i enriquiment de l’ús del valencià marcats en la 
seua Llei de Creació.  

7. Denunciem la concessió partidista i discriminatòria de les subvencions a 
determinats mitjans de comunicació.  

8. Posem de manifest la urgència de crear –amb l’impuls institucional i les 
iniciatives empresarials necessàries- una indústria audiovisual valenciana 
que, sòlida i estable, potencie la identitat cultural pròpia en els diversos 
mitjans de comunicació social.  

Pel que fa a la llengua com a mitjà de cohesió social  

Els processos globalitzadors tendeixen a excloure les identitats culturals i 
lingüístiques, que constitueixen un obstacle en el procés homogeneïtzador que 
convé als grups socials dominants, però les llengües són dipòsits mil·lenaris de 
coneixements i la diversitat lingüística mostra la riquesa en diversitat de 
cultures i de pensaments. En conseqüència:  

1. Refusem el concepte d’exclusió de les identitats que manté l’actual 
globalització. Nosaltres encarem la globalització des d’una perspectiva on la 
potenciació de la llengua i cultura pròpies són perfectament compatibles 
amb les actituds universalistes, els intercanvis a nivell mundial i la 
solidaritat.  

2. Pel que fa a la nostra llengua, exigim que s’apliquen polítiques lingüístiques 
efectives, amb l’adopció de mesures urgents afavoridores de l’increment de 
l’ús del valencià en tots els àmbits de relació. Continuem reclamant la 
modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana pel que fa a la 
competència lingüística en valencià. Aquesta mesura s’ha d’estendre a tots 
els serveis mantinguts amb fons públics.  

3. Considerem imprescindible que els representants polítics, sindicals i 
acadèmics, així com totes les persones amb responsabilitats públiques, 
utilitzen el valencià en les seues intervencions. Així mateix, veiem també 
necessari que es facen evidents les actituds de respecte i estima cap a la 
llengua.   

4. Demanem un suport institucional als estudis empírics que ens permeten un 
millor coneixement de la nostra realitat sociolingüística i que s’orienten a 
aconseguir la normalització lingüística.  

5. Cal afavorir la representació social de la llengua. Per això exigim mesures 
efectives que faciliten els doblatges de tot tipus de producció audiovisual, la 
valencianització dels mitjans de comunicació i dels recursos informàtics, la 
traducció de llibres i  tots aquells factors que contribueixen al prestigi i a l’ús 
del valencià.  
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6. Reclamem la creació de xarxes ludicoculturals dirigides a infants i joves, on 
el valencià siga el vehicle de comunicació primordial (teatre, jocs, cançons, 
trobades juvenils, etc.) i que constituïsquen referents cap a una societat 
educadora.  

7. Exigim, una vegada més, la planificació de l’oferta educativa en valencià 
que faça previsions a curt i mitjà termini perquè els programes 
d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística siguen generalitzats. Per 
tal de garantir la continuïtat d’aquests programes, des de l’educació infantil 
fins a la universitat, és imprescindible la catalogació lingüística bilingüe de 
tots els llocs de treball docents de secundària i batxillerat.  

8. Exigim que es doten els centres públics de recursos materials i humans que 
possibiliten la consolidació i la generalització dels programes multilingües. 
Aquests programes han de garantir el domini del valencià en tant que 
llengua pròpia del territori.  

9. Cal garantir per al valencià un model lingüístic respectuós amb les 
particularitats de les variants pròpies dels diferents territoris, sense que això 
implique una desatenció del model estàndard convergent de la llengua 
catalana.  

10. Exigim dels partits signants del Pacte per la Llengua, el seu acompliment.  

Pel que fa a la cultura pròpia i a la multiculturalitat  
El conjunt de totes les cultures constitueix la riquesa de la cultura mundial.  

La incorporació a les nostres escoles de gran diversitat d’alumnat procedent 
d’altres cultures i l’actual concepte de multilingüisme ens porten a manifestar 
que:  

1. Entenem la diversitat cultural a les escoles del País Valencià com un 
element enriquidor de la convivència que afavoreix la pràctica d’actituds 
d’estima, respecte i solidaritat.   

2. El respecte a les diferents cultures –incloent-hi la nostra–, no implica 
l’acceptació d’aquells factors que puguen contenir aspectes que atempten 
contra la dignitat de la persona o contra els drets humans.  

3. La  llengua és un instrument d’integració. Partint del reconeixement de les 
diferències i d’una valoració positiva de totes les llengües de l’alumnat, el 
valencià ha de ser, a l’escola, un dels principals elements de cohesió per als 
xiquets i les xiquetes immigrants.  

4. Per a dur a terme una escolarització efectiva de l’alumnat immigrant cal que 
es cree el marc legal perquè tots els centres dissenyen un pla d’acollida que 
regule les mesures organitzatives i els recursos necessaris per facilitar a 
l’alumnat nouvingut la seua adaptació.   

5. Reclamem a la Conselleria d’Educació un increment suficient dels recursos 
materials, humans i de formació del professorat per tal d’atendre la 
diversitat  creixent a les nostres aules, així com la promulgació d’una 
normativa que garantisca l’escolarització adequada de l’alumnat immigrant i 
que evite la formació de guetos en uns centres determinats.  

6. Com que l’acció de l’escola, per si sola, no és suficient per a assolir la 
integració respectuosa de la població immigrant, reclamem la implicació de 
les administracions –especialment les d’àmbit local- en la constitució de 
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comissions per a l’acolliment, les quals hauran d’elaborar plans d’actuació 
local.  

7. Entre els recursos personals necessaris considerem molt important la figura 
dels mediadors culturals, que ha de ser el lligam efectiu entre les famílies i 
l’escola, facilitant-ne la col·laboració mútua.  

La Federació Escola Valenciana incorpora a aquestes resolucions l’esperit de 
la Declaració del seminari sobre educació del fòrum social mundial de Porto 
Alegre, de la Carta de Porto Alegre de l’educació pública per a tots i totes, de la 
Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural i del manifest del 
Comitè d’Empresa de RTVV Per uns mitjans públics al servei dels ciutadans i 
de la democràcia.  
Aquestes resolucions seran útils en la mesura que els participants d’aquest III 
Congrés siguen capaços de crear –presencialment o telemàticament- xarxes de 
comunicació, de reflexió i d’actuació entre el conjunt de les persones que, d’una 
manera o una altra, protagonitzen el sistema educatiu valencià.  
Davant el procés inexorable de la globalització, la Federació Escola Valenciana 
decideix sumar-se a les veus que pregonen, pertot arreu, que un altre món és 
possible.   

 València, 30 de març de 2002 
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Declaració d’Elx per les organitzacions per la 
llengua catalana (FOLC). Any 2001 
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ANNEX 31 
 

DECLARACIÓ D’ELX 
DE LES ORGANITZACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

 
Les organitzacions sotasignades reunides a Elx (Baix Vinalopó), el 27 d’octubre 
del 2001, constituïdes en aquesta mateixa data en Coordinadora cap a la 
Federació d’organitzacions per la llengua catalana, davant les discriminacions 
que encara pateix la nostra llengua a l’Europa del segle XXI, 
 
EXIGIM: 
 

1. L’aprofundiment en l’oficialitat del català (anomenat valencià a 
l’Estatut d’Autonomia del País Valencià) a Catalunya, a les Balears i 
al País Valencià. 

 
2. La cooficialitat de la llengua catalana en els territoris on encara no té 

reconeixement oficial: 
 

La Catalunya del Nord, situada al departament dels Pirineus 
Orientals de l’Estat francès. 
 
La ciutat de l’Alguer, situada a l’illa de Sardenya, pertanyent a 
l’Estat italià. 
 
La Franja, territori catalanoparlant de la comunitat autònoma 
d’Aragó a l’Estat espanyol. 
 

La Comarca del Carxe, situada a la comunitat autònoma de Múrcia a 
l’Estat espanyol. 

 
DENUNCIEM: 
 
Que la llengua catalana segueix discriminada en el conjunt del territori on 

és llengua natural. A tall d’exemple, esmentem alguns dels fets més 

recents i que són de plena actualitat en el moment de la redacció 

d’aquesta declaració: 

 
• La discriminació del govern valencià per la no exigència del 

requisit lingüístic al professorat que exerceix a les escoles del 
territori de predomini lingüístic valencià, la no reciprocitat i la 
no convalidació dels títols de català amb els de valencià. 
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• Les deficiències i la retirada del suport econòmic en el 
transport escolar a les escoles en línies en valencià de la ciutat 
d’Alacant, segons ha estat denunciat per l’Associació cívica 
per la normalització del valencià d’aquesta ciutat.  

 
• Les pressions exercides per algun grup de pares i mares 

minoritari sobre l’administració pública valenciana perquè 
considere territori castellanoparlant del País Valencià, la ciutat 
de Guardamar de Segura, frontera històrica de la llengua 
catalana on el català manté un índex de vitalitat notable. 

 
• La supressió cautelar del Consell d’Estat francès de les 

mesures anunciades pel ministre d’Educació  Jack Lang en 
favor del català i la política lingüística discriminatòria de les 
llengües nacionals (anomenades regionals) a França, en clara 
contraposició amb la política lingüística dels Estats veïns. 

 
• Les pressions de grups instigats pels poders fàctics de l’Estat 

espanyol contra els reglaments universitaris de les Universitats 
del Principat de Catalunya i contra la política d’immersió 
lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Els obstacles polítics del Partit Popular espanyol a l’aprovació 

de la Llei de Llengües a l’Aragó, que estableix la cooficialitat 
del català i de l’aragonès. 

 
• Les lleis que estableixen l’obligatorietat única de l’espanyol 

amb les repercussions que aquest fet té sobre l’ús del català 
en el comerç (etiquetatge, atenció al públic, ...), en el cinema, 
en els documents públics (DNI, segells, ...), etc. 

 
• El projecte de decret del govern de la Generalitat Valenciana 

que exclou els escriptors en llengua catalana no nascuts al 
País Valencià dels currículums de Literatura i Llengua de 
l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i de Batxillerat del 
País Valencià, a partir del curs acadèmic 2002-2003. Els 
escolars valencians no podran estudiar l’obra d’escriptors tan 
representatius de la literatura catalana com Ramon Llull o 
Jacint Verdaguer i lingüistes tan eminents com Pompeu Fabra 
o Francesc de B. Moll. 

 
 

INSTEM: 
 
 Els Estats francès, italià i espanyol a aplicar els principis democràtics 
que inspiren l’Europa en construcció, de manera que totes les llengües siguin 
tractades en un pla d’igualtat, i a iniciar en aquest Any Europeu de les Llengües 
accions positives per superar les discriminacions encara existents. L’Europa 
democràtica del segle XXI no pot formar-se amb l’estigma de la discriminació 
lingüística envers una part dels seus ciutadans i ciutadanes. 
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Elx, 30 d’octubre del 2001 
 
 
 

Amics  de la Llengua Catalana (Barcelona) (Catalunya); Associació 
Cívica per la Llengua "El Tempir" d'Elx (País Valencià); Associació 
Cívica per la Normalització del Valencià d’Alacant (País Valencià); 
Associació Cívica per la Normalització del Valencià “El Bull” de 
Monòver (País Valencià); Associació Cultural del Matarranya 
(Calaceit) (Aragó) ; Associació Cultural “El Raig” de Crevillent (País 
Valencià); Associació Cultural “La Gola” de Guardamar (País 
Valencià); Associació Cívica “Tirant lo Blanc” (València) (País 
Valencià); Associació per la Llengua i la Cultura (Barcelona, Mollet, 
Molins de Rei, Sabadell) (Catalunya); Cappepv-Marina Alta (País 
Valencià); Cappepv-València (País Valencià); Cercle XXI; Clar i 
Català (Barcelona) (Catalunya); Col·lectiu en Defensa de la Llengua 
i la Cultura de Castelló (País Valencià); Coordinadora 
d’Associacions  per la Llengua Catalana  ( CAL) (Barcelona, 
Manresa) (Catalunya); Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en 
Valencià de la Costera (País Valencià); Coordinadora d’Escoles 
d’Ensenyament en Valenciá  de la Marina Baixa (País Valencià); 
Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Ribera 
(País Valencià); Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià (País 
Valencià); Coordinadora de la Plana Baixa per l’Ensenyament en 
Valencià (País Valencià); Coordinadora de la Vall d’Albaida per la 
Defensa i Ús del Valencià (País Valencià); Coordinadora pel 
Valencià Horta Nord-Camp de Túria (País Valencià); Coordinadora 
pel Valencià “El Guaix” Horta Sud (País Valencià); Coordinadora per 
l’Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre (País Valencià); 
Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià (País Valencià); Escola 
Catalana (Barcelona) (Catalunya); Escola Valenciana - Federació 
d’Associacions per la Llengua (València) (País Valencià); Federació 
per la Llengua i la Cultura Catalanes de Catalunya Nord (Perpinyà) 
(Estat francès); Institut d'Estudis del Baix Cinca (IEBC) (Fraga) 
(Aragó); La Crida del Segle XXI (Barcelona) (Catalunya); Llengua 
Nacional (Barcelona) (Catalunya); Llengües Vives (Barcelona) 
(Catalunya); Plataforma per la Llengua (Barcelona) (Catalunya); 
Plataforma per la Llengua d’Eivissa i Formentera (Illes Balears i 
Pitiüses); Softcatalà (Barcelona) (Catalunya). 
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El Secretariat de la Coordinadora cap a la Federació (constituïda el passat 
27 d’octubre del 2001 a Elx) ha rebut de moment tres cartes de resposta a les 
enviades el mes de desembre passat, acompanyant la Declaració d’Elx, a les 
diferents administracions dels Estats espanyol, francès i italià i d’Andorra que 
tenen responsabilitat sobre la llengua catalana. Adjuntem les cartes rebudes. 
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Annex 32 
 

Manifest pel català a l’escola  
signat per diverses associacions del  

País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.  
Any 2003 
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ANNEX 32 
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Annex 33 
 

Centres d’ensenyament no universitari  
per titularitat del centre i per programes  

Any 2001-2005 



 

 880



 

 881

 

ANNEX 33 
Centres d'ensenyament no universitari per titularitat del centre i per 

programes 

  
Centres escolars per 

titularitat (2001) 

Centres escolars 
amb PEV o PIL 

(2005) 

  
Centres 
públics 

Centres 
privats 

Centres 
públics 

Centres 
privats 

Comunitat Valenciana 1.411 539 846 45 
    Província d'Alacant 522 141 444 33 
    Província de València 672 337 224 4 
    Província de Castelló 217 61 178 8 
VALÈNCIA         
        Ademuz 2 0 0 0 
        Ador 1 0 1 0 
        Agullent 1 0 0 0 
        Aielo de Malferit 2 0 2 0 
        Aielo de Rugat 0 0 1 0 
        Alaquàs 6 3 6 1 
        Albaida 3 1 4 0 
        Albal 3 1 3 0 
        Albalat de la Ribera 1 0 1 0 
        Albalat dels Sorells 1 0 1 0 
        Albalat dels Tarongers 0 0 1 0 
        Alberic 3 1 3 0 
        Alborache 1 0 0 0 
        Alboraya 3 2 2 1 
        Albuixech 1 0 1 0 
        Alcublas 1 0 0 0 
        Alcàntera de Xúquer 1 0 1 0 
        Alcàsser 2 1 2 0 
        Alcúdia de Crespins, l' 1 0 1 0 
        Alcúdia, l' 4 1 4 0 
        Aldaia 10 1 8 0 
        Alfafar 5 4 4 0 
        Alfara de Algimia 1 0 1 0 
        Alfara del Patriarca 1 1 1 0 
        Alfarp 1 0 1 0 
        Alfarrasí 1 0 1 0 
        Alfauir 1 0 1 0 
        Algar de Palancia 1 0 1 0 
        Algemesí 8 4 6 3 
        Algimia de Alfara 1 0 1 0 
        Alginet 4 1 4 0 
        Almiserà 0 0 1 0 
        Almoines 1 0 1 0 
        Almussafes 2 1 1 0 
        Almàssera 1 1 0 0 
        Alpuente 2 0 0 0 
        Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 1 0 1 0 
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        Alzira 14 4 10 0 
        Andilla 0 0 0 0 
        Anna 1 0 0 0 
        Antella 1 0 1 0 
        Aras de los Olmos 1 0 0 0 
        Atzeneta d'Albaida 1 0 1 0 
        Ayora 2 0 0 0 
        Barx 1 0 1 0 
        Barxeta 1 0 1 0 
        Bellreguard 2 0 2 0 
        Bellús 0 0 1 0 
        Benaguasil 2 2 2 0 
        Benagéber 0 0 0 0 
        Benavites 1 0 1 0 
        Beneixida 2 0 1 0 
        Benetússer 4 1 3 1 
        Beniarjó 1 1 1 0 
        Beniatjar 1 0 1 0 
        Benicolet 1 0 1 0 
        Benifairó de la Valldigna 1 0 1 0 
        Benifairó de les Valls 3 0 2 0 
        Benifaió 3 1 3 0 
        Beniflá 0 0 0 0 
        Benigánim 2 1 2 0 
        Benimodo 1 0 1 0 
        Benimuslem 1 0 1 0 
        Beniparrell 1 0 1 0 
        Benirredrà 0 1 0 0 
        Benisanó 1 0 0 0 
        Benissoda 0 0 1 0 
        Benisuera 0 0 1 0 
        Bicorp 1 0 0 0 
        Bocairent 2 1 2 0 
        Bolbaite 1 0 0 0 
        Bonrepòs i Mirambell 1 0 1 0 
        Bufali 0 0 1 0 
        Bugarra 1 0 0 0 
        Burjassot 10 6 5 1 
        Buñol 3 1 0 0 
        Bèlgida 0 0 0 0 
        Bétera 3 5 0 0 
        Calles 1 0 0 0 
        Camporrobles 1 0 0 0 
        Canals 5 2 4 0 
        Canet d'En Berenguer 1 0 1 0 
        Carcaixent 5 4 4 0 
        Carlet 5 1 5 0 
        Carrícola 0 0 0 0 
        Casas Altas 0 0 0 0 
        Casas Bajas 1 0 0 0 
        Casinos 1 0 1 0 
        Castellonet de la Conquesta 0 0 0 0 
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        Castelló de Rugat 2 0 2 0 
        Castielfabib 1 0 0 0 
        Catadau 2 0 1 0 
        Catarroja 6 4 4 1 
        Caudete de las Fuentes 1 0 0 0 
        Cerdà 0 0 1 0 
        Chella 1 1 0 0 
        Chelva 2 0 0 0 
        Chera 1 0 0 0 
        Cheste 6 1 1 0 
        Chiva 4 2 0 0 
        Chulilla 1 0 0 0 
        Cofrentes 1 0 0 0 
        Corbera 1 0 1 0 
        Cortes de Pallás 1 0 0 0 
        Cotes 1 0 1 0 
        Cullera 6 3 4 0 
        Càrcer 2 0 0 0 
        Daimús 1 0 1 0 
        Domeño 1 0 0 0 
        Dos Aguas 1 0 0 0 
        Eliana, l' 3 5 2 0 
        Emperador 0 0 0 0 
        Enguera 3 0 0 0 
        Estivella 1 1 1 0 
        Estubeny 0 0 0 0 
        Faura 1 0 1 0 
        Favara 1 0 1 0 
        Foios 2 0 2 0 
        Font d'En Carròs, la 1 0 1 0 
        Font de la Figuera, la 1 0 1 0 
        Fontanars dels Alforins 1 0 1 0 
        Fortaleny 1 0 1 0 
        Fuenterrobles 1 0 0 0 
        Gandia 12 9 12 4 
        Gavarda 1 0 1 0 
        Genovés 1 0 1 0 
        Gestalgar 1 0 0 0 
        Gilet 1 1 1 1 
        Godella 2 10 1 1 
        Godelleta 1 0 0 0 
        Granja de la Costera, la 0 0 1 0 
        Guadasequies 1 0 1 0 
        Guadassuar 2 1 1 1 
        Guardamar de la Safor 0 0 0 0 
        Gátova 1 0 0 0 
        Higueruelas 1 0 0 0 
        Jalance 2 0 0 0 
        Jarafuel 1 0 0 0 
        Llanera de Ranes 1 0 1 0 
        Llaurí 1 0 1 0 
        Llocnou d'En Fenollet 1 0 1 0 
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        Llocnou de Sant Jeroni 1 0 1 0 
        Llombai 1 2 1 0 
        Llosa de Ranes, la 1 0 1 0 
        Llutxent 1 0 1 0 
        Llíria 4 4 4 1 
        Loriguilla 1 0 0 0 
        Losa del Obispo 1 0 0 0 
        Lugar Nuevo de la Corona 0 0 0 0 
        Macastre 1 0 0 0 
        Manises 10 2 5 1 
        Manuel 1 0 1 0 
        Marines 1 0 0 0 
        Masalavés 1 0 0 0 
        Massalfassar 1 0 1 0 
        Massamagrell 4 1 3 0 
        Massanassa 2 2 2 0 
        Meliana 3 1 3 0 
        Millares 1 0 0 0 
        Miramar 1 0 1 0 
        Mislata 9 2 9 0 
        Moixent / Mogente 2 0 2 0 
        Moncada 4 7 2 2 
        Monserrat 1 0 2 0 
        Montaverner 1 0 1 0 
        Montesa 1 0 1 0 
        Montichelvo 1 0 1 0 
        Montroy 1 0 1 0 
        Museros 1 1 1 1 
        Navarrés 2 0 0 0 
        Novetlè / Novelé 1 0 1 0 
        Náquera 1 0 0 0 
        Oliva 8 2 2 0 
        Olleria, l' 3 1 3 0 
        Olocau 1 0 1 0 
        Ontinyent 10 5 3 0 
        Otos 0 0 1 0 
        Paiporta 5 1 1 0 
        Palma de Gandía 0 0 0 0 
        Palmera 1 0 1 0 
        Palomar, el 0 0 1 0 
        Paterna 12 13 8 0 
        Pedralba 1 0 0 0 
        Petrés 0 0 1 0 
        Picanya 3 1 2 1 
        Picassent 5 5 3 2 
        Piles 1 0 1 0 
        Pinet 1 0 1 0 
        Pobla Llarga, la 1 1 2 0 
        Pobla de Farnals, la 2 0 2 0 
        Pobla de Vallbona, la 2 3 3 0 
        Pobla del Duc, la 2 0 1 0 
        Polinyà de Xúquer 2 0 1 0 
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        Potríes 1 0 1 0 
        Puebla de San Miguel 0 0 0 0 
        Puig 2 1 1 0 
        Puçol 5 4 4 0 
        Quart de Poblet 7 4 5 0 
        Quart de les Valls 1 0 1 0 
        Quartell 1 0 1 0 
        Quatretonda 1 0 1 0 
        Quesa 1 0 0 0 
        Rafelbunyol / Rafelbuñol 1 0 1 0 
        Rafelcofer 1 0 1 0 
        Rafelguaraf 1 0 1 0 
        Real de Gandía 2 1 1 0 
        Real de Montroi 1 0 1 0 
        Requena 11 0 0 0 
        Riba-roja de Túria 4 4 4 0 
        Riola 1 0 1 0 
        Rocafort 1 1 0 0 
        Rotglà i Corberà 1 0 1 0 
        Rugat 0 0 1 0 
        Ráfol de Salem 0 0 1 0 
        Rótova 1 0 1 0 
        Sagunt / Sagunto 20 4 15 0 
        Salem 0 0 2 0 
        San Antonio de Benagéber 1 0 0 0 
        San Juan de Énova 1 0 1 0 
        Sedaví 4 1 3 0 
        Segart 0 0 0 0 
        Sellent 1 0 1 0 
        Sempere 0 0 0 0 
        Senyera 2 0 1 0 
        Serra 1 0 0 0 
        Siete Aguas 1 0 0 0 
        Silla 7 1 5 0 
        Simat de la Valldigna 1 0 1 0 
        Sinarcas 1 0 0 0 
        Sollana 2 0 1 0 
        Sot de Chera 1 0 0 0 
        Sueca 6 7 3 1 
        Sumacàrcer 1 0 1 0 
        Tavernes Blanques 4 0 3 0 
        Tavernes de la Valldigna 6 3 6 0 
        Teresa de Cofrentes 1 0 0 0 
        Terrateig 0 0 1 0 
        Titaguas 1 0 0 0 
        Torrebaja 1 0 0 0 
        Torrella 0 0 0 0 
        Torrent 15 14 11 3 
        Torres Torres 1 0 1 0 
        Tous 1 0 0 0 
        Turís 2 0 1 0 
        Tuéjar 1 0 0 0 
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        Utiel 3 1 0 0 
        Valencia 126 132 74 5 
        Vallada 2 0 1 0 
        Vallanca 1 0 0 0 
        Vallés 0 0 0 0 
        Venta del Moro 2 0 0 0 
        Vilamarxant 1 1 2 0 
        Villalonga 2 1 2 0 
        Villanueva de Castellón 2 3 0 0 
        Villar del Arzobispo 2 0 0 0 
        Villargordo del Cabriel 1 0 0 0 
        Vinalesa 1 1 1 0 
        Xeraco 2 0 2 0 
        Xeresa 1 0 1 0 
        Xirivella 8 1 5 0 
        Xàtiva 10 6 8 1 
        Yesa, La 0 0 0 0 
        Yátova 1 0 0 0 
        Zarra 1 0 0 0 
        Ènova, l' 1 0 0 0 
ALACANT         
        Adsubia 1 0 1 0 
        Agost 1 1 0 0 
        Agres 1 0 1 0 
        Aigües 1 0 0 0 
        Alacant / Alicante 75 46 15 1 
        Albatera 4 0 0 0 
        Alcalalí 1 0 1 0 
        Alcocer de Planes 0 0 0 0 
        Alcoi / Alcoy 11 12 7 0 
        Alcoleja 1 0 1 0 
        Alfafara 1 0 1 0 
        Alfàs del Pi, l' 2 0 2 0 
        Algorfa 1 0 0 0 
        Algueña 1 0 1 0 
        Almoradí 6 1 0 0 
        Almudaina 0 0 0 0 
        Alqueria d'Asnar, l' 1 0 1 0 
        Altea 7 1 5 0 
        Aspe 9 1 0 0 
        Balones 1 0 1 0 
        Banyeres de Mariola 2 1 2 0 
        Benasau 0 0 0 0 
        Beneixama 1 0 1 0 
        Benejúzar 2 0 0 0 
        Benferri 1 0 0 0 
        Beniarbeig 1 0 1 0 
        Beniardá 1 0 0 0 
        Beniarrés 1 0 1 0 
        Benidoleig 1 0 1 0 
        Benidorm 17 4 11 0 
        Benifallim 0 0 0 0 
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        Benifato 1 0 0 0 
        Benigembla 1 0 1 0 
        Benijófar 1 0 0 0 
        Benilloba 1 0 1 0 
        Benillup 0 0 0 0 
        Benimantell 1 0 1 0 
        Benimarfull 1 0 1 0 
        Benimassot 0 0 0 0 
        Benimeli 1 0 1 0 
        Benissa 3 1 3 0 
        Biar 1 0 2 0 
        Bigastro 3 0 0 0 
        Bolulla 1 0 1 0 
        Busot 1 0 0 0 
        Callosa d'En Sarrià 3 1 3 0 
        Callosa de Segura 6 1 0 0 
        Calp / Calpe 5 0 4 0 
        Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 1 0 0 0 
        Campello, el 5 2 4 0 
        Castalla 2 1 2 0 
        Castell de Castells 1 0 1 0 
        Catral 2 0 0 0 
        Cañada 1 0 0 0 
        Cocentaina 3 1 3 0 
        Confrides 2 0 1 0 
        Cox 2 0 0 0 
        Crevillent 11 1 6 0 
        Daya Nueva 1 0 0 0 
        Daya Vieja 0 0 0 0 
        Dolores 4 0 0 0 
        Dénia 9 6 9 3 
        Elda 19 2 0 0 
        Elx / Elche 65 21 20 0 
        Facheca 0 0 0 0 
        Famorca 0 0 0 0 
        Finestrat 1 0 1 0 
        Formentera del Segura 1 0 0 0 
        Gaianes 1 0 1 0 
        Gata de Gorgos 1 0 1 0 
        Gorga 1 0 1 0 
        Granja de Rocamora 1 0 0 0 
        Guadalest 1 0 0 0 
        Guardamar del Segura 4 0 3 0 
        Hondón de las Nieves 2 0 0 0 
        Hondón de los Frailes 1 0 0 0 
        Ibi 9 2 4 0 
        Jacarilla 1 1 0 0 
        Llíber 1 0 1 0 
        Millena 0 0 0 0 
        Monforte del Cid 1 0 0 0 
        Montesinos, Los 2 0 0 0 
        Monòver / Monóvar 7 1 5 0 
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        Murla 1 0 1 0 
        Muro de Alcoy 3 0 3 0 
        Mutxamel 4 2 4 0 
        Novelda 7 4 6 0 
        Nucia, la 1 0 2 0 
        Ondara 1 0 2 0 
        Onil 4 0 3 0 
        Orba 1 0 1 0 
        Orihuela 24 8 0 0 
        Orxa, l' / Lorcha 1 0 1 0 
        Orxeta 1 0 1 0 
        Parcent 1 0 1 0 
        Pedreguer 2 0 3 0 
        Pego 4 1 4 0 
        Penàguila 1 0 0 0 
        Petrer 10 1 6 0 
        Pilar de la Horadada 4 0 0 0 
        Pinoso 3 0 3 0 
        Planes 1 0 1 0 
        Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 1 0 0 0 
        Poblets, els 1 0 1 0 
        Polop 1 0 1 0 
        Quatretondeta 0 0 0 0 
        Rafal 1 0 0 0 
        Redován 1 0 0 0 
        Relleu 1 0 1 0 
        Rojales 2 0 0 0 
        Romana, la 1 0 1 0 
        Ràfol d'Almúnia, el 1 0 1 0 
        Sagra 1 0 1 0 
        Salinas 1 0 0 0 
        San Fulgencio 1 0 0 0 
        San Isidro 1 0 0 0 
        San Miguel de Salinas 2 0 0 0 
        Sanet y Negrals 1 0 1 0 
        Sant Joan d'Alacant 6 2 4 0 
        Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 12 4 3 0 
        Santa Pola 9 1 4 0 
        Sax 5 1 0 0 
        Sella 1 0 1 0 
        Senija 1 0 1 0 
        Teulada 2 0 2 0 
        Tibi 1 0 1 0 
        Tollos 0 0 0 0 
        Tormos 1 0 1 0 
        Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 1 0 1 0 
        Torrevieja 11 3 0 0 
        Tárbena 1 0 1 0 
        Vall d'Alcalà, la 0 0 0 0 
        Vall de Ebo 1 0 1 0 
        Vall de Gallinera 2 0 2 0 
        Vall de Laguar, la 1 0 1 0 
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        Verger, el 1 0 1 0 
        Vila Joiosa, la / Villajoyosa 10 0 7 0 
        Villena 9 4 0 0 
        Xaló / Jalón 1 0 1 0 
        Xixona / Jijona 4 0 3 0 
        Xàbia / Jávea 6 2 5 0 
CASTELLÓ       
        Albocàsser 1 1 1 1 
        Alcalà de Xivert 2 0 2 0 
        Alcora, l' 3 2 4 0 
        Alcudia de Veo 0 0 0 0 
        Alfondeguilla 1 0 1 0 
        Algimia de Almonacid 1 0 0 0 
        Almassora / Almazora 7 2 6 0 
        Almedíjar 1 0 0 0 
        Almenara 2 0 2 0 
        Alquerías del Niño Perdido 1 0 1 0 
        Altura 1 0 0 0 
        Arañuel 0 0 0 0 
        Ares del Maestre 0 0 0 0 
        Argelita 0 0 0 0 
        Artana 1 0 1 0 
        Atzeneta del Maestrat 1 0 1 0 
        Ayódar 1 0 1 0 
        Azuébar 0 0 0 0 
        Aín 0 0 0 0 
        Barracas 0 0 0 0 
        Bejís 1 0 0 0 
        Benafer 1 0 0 0 
        Benafigos 0 0 0 0 
        Benasal 2 0 1 0 
        Benicarló 5 3 5 1 
        Benicàssim / Benicasim 2 2 3 0 
        Benlloch 0 0 1 0 
        Betxí 2 1 2 0 
        Borriol 1 0 1 0 
        Burriana 7 5 6 1 
        Cabanes 2 0 1 0 
        Canet lo Roig 1 0 1 0 
        Castell de Cabres 0 0 0 0 
        Castellfort 1 0 1 0 
        Castellnovo 1 0 0 0 
          Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 46 27 41 1 
        Castillo de Villamalefa 0 0 0 0 
        Catí 1 0 1 0 
        Caudiel 1 0 0 0 
        Cervera del Maestre 1 0 1 0 
        Chilches / Xilxes 1 0 1 0 
        Chóvar 0 0 0 0 
        Cinctorres 1 0 1 0 
        Cirat 0 0 0 0 
        Cortes de Arenoso 2 0 0 0 
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        Costur 1 0 1 0 
        Coves de Vinromà, les 1 0 1 0 
        Culla 1 0 1 0 
        Càlig 1 0 0 0 
        Eslida 1 0 1 0 
        Espadilla 0 0 0 0 
        Fanzara 0 0 0 0 
        Figueroles 1 0 1 0 
        Forcall 1 0 1 0 
        Fuente la Reina 0 0 0 0 
        Fuentes de Ayódar 0 0 0 0 
        Gaibiel 0 0 0 0 
        Geldo 1 0 0 0 
        Gátova  0 0  0 0 
        Herbés 0 0 0 0 
        Higueras 0 0 0 0 
        Jana, la 1 0 1 0 
        Jérica 2 0 0 0 
        Llosa, la 1 0 1 0 
        Lucena del Cid 1 0 1 0 
        Ludiente 1 0 0 0 
        Mata, la 1 0 1 0 
        Matet 0 0 0 0 
        Moncofa 1 2 1 0 
        Montanejos 2 0 0 0 
        Montán 1 0 0 0 
        Morella 2 0 2 0 
        Navajas 1 0 0 0 
        Nules 6 1 4 0 
        Olocau del Rey 1 0 0 0 
        Onda 6 2 4 1 
        Orpesa / Oropesa del Mar 1 0 1 0 
        Palanques 0 0 0 0 
        Pavías 0 0 0 0 
        Peñíscola 2 1 1 0 
        Pina de Montalgrao 0 0 0 0 
        Pobla Tornesa, la 0 0 1 0 
        Pobla de Benifassà, la 1 0 1 0 
        Portell de Morella 1 0 1 0 
        Puebla de Arenoso 0 0 0 0 
        Ribesalbes 1 0 1 0 
        Rossell 1 0 1 0 
        Sacañet 0 0 0 0 
        Salzadella, la 1 0 1 0 
        San Rafael del Río 1 0 1 0 
        Sant Joan de Moró 1 0 1 0 
        Sant Jordi / San Jorge 1 0 1 0 
        Sant Mateu 2 0 2 0 
        Santa Magdalena de Pulpis 1 0 1 0 
        Sarratella 0 0 0 0 
        Segorbe 3 2 0 0 
        Sierra Engarcerán 3 0 3 0 
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        Soneja 1 0 0 0 
        Sot de Ferrer 1 0 0 0 
        Suera / Sueras 1 0 1 0 
        Tales 1 0 1 0 
        Teresa 0 0 0 0 
        Todolella 0 0 0 0 
        Toga 0 0 0 0 
        Toro, El 1 0 0 0 
        Torralba del Pinar 0 0 0 0 
        Torre Endoménech 0 0 1 0 
        Torre d'En Besora, la 1 0 1 0 
        Torreblanca 2 0 1 0 
        Torrechiva 0 0 0 0 
        Torás 0 0 0 0 
        Traiguera 1 0 1 0 
        Tírig 1 0 1 0 
        Useres, les / Useras 1 0 1 0 
        Vall d'Alba 2 0 2 0 
        Vall d'Uixó, la 15 1 15 0 
        Vall de Almonacid 1 0 0 0 
        Vallat 0 0 0 0 
        Vallibona 0 0 0 0 
        Vila-real / Villarreal 12 7 11 2 
        Vilafamés 1 0 1 0 
        Vilanova d'Alcolea 1 0 1 0 
        Vilar de Canes 1 0 1 0 
        Vilavella, la 1 0 1 0 
        Villafranca del Cid 2 0 2 0 
        Villahermosa del Río 1 0 0 0 
        Villamalur 0 0 0 0 
        Villanueva de Viver 0 0 0 0 
        Villores 0 0 0 0 
        Vinaròs 7 2 6 1 
        Vistabella del Maestrazgo 1 0 1 0 
        Viver 1 0 0 0 
        Xert / Chert 1 0 1 0 
        Xodos / Chodos 0 0 1 0 
        Zorita del Maestrazgo 1 0 1 0 
        Zucaina 1 0 1 0 

Centres escolars per titularitat i per programes d'ensenyament 
    Unitats: Unitat 

    Font: Conselleria de Cultura i Educació. Secretaria General. 
 
Nota: Aquestes dades s’han de llegir tenint en compte el següent: 

1. La Conselleria només assenyala els centres en què s’imparteix PEV o PIL, 
encara que també impartisquen PIP perquè tinguen més d’una unitat per nivell.  

2. Les dades del 2005 indiquen aquells centres que oferten un ensenyament en 
valencià per als xiquets de 3 anys. Això no vol dir que tots l’alumnat del centre 
reba un ensenyament en valencià. La vida d’aquest ensenyament al centre depén 
de l’any en què el centre va demanar impartir l’ensenyament en valencià. 

És per això que les dades de la taula les hem d’interpretar com a molt optimistes. La 
realitat de l’ensenyament en valencià és ben diferent i bastant més pessimista. 
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ANNEX 34 

Informe anual del curs 1999-2000 
Mesa per l'Ensenyament en Valencià  

  

Representants dels sindicats Comissions Obreres del País Valencià (CCOOPV), Sindicat 
de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical 
valenciana (STEPV-IV), Unió General dels Treballadors del País Valencià (UGTPV); per 
representants de la Federació Escola Valenciana; per professorat de l’educació primària i 
secundària i per professorat, estudiants i personal de l’administració i serveis de les 
universitats valencianes. 

 

- Presentació 
- 1ª part: L’autorització de llibres de text i materials curriculars  
- 2ª part: Sobre el requisir lingüístic de conèixer la llengua pròpia per a 
l'accés a la Funció Pública Docent  

  

 

Presentació 

Fa ara poc més de quatre anys, es va crear la mesa per l’ensenyament en valencià, entitat 
cívica formada per representants dels sindicats Comissions Obreres, Sindicat de Treballadors i 
Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv), Unió 
General dels Treballadors del País Valencià; per representants de la Escola Valenciana-
Federació d’Associacions per la llengua; per professorat de l’educació primària i secundària, 
estudiants i personal de l’administració i serveis de les universitats valencianes.  

La mesa per l’ensenyament en valencià és un moviment social que integra tots els nivells 
educatius de forma unitària amb una finalitat cívica: la defensa de l’ensenyament en i del 
valencià en tots els nivells educatius. 

Des d’un primer moment la mesa es plantejava quatre objectius bàsics: garantir la possibilitat 
efectiva de l’aprenentatge en valencià en tots els àmbits educatius, el reconeixement de 
l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana com a autoritat legal en matèria lingüística, la 
creació d’un organisme de participació social per a garantir l’ús del valencià i l’adscripció de la 
Direcció General de Política Lingüística a la presidència de la Generalitat. 

A finals dels darrers anys, la mesa s’adreçava a tots els grups del Parlament valencià per 
manifestar l’oposició al retall que el pressupost de la Generalitat valenciana preveia per a la 
promoció del valencià. El projecte dels pressupostos d’aquests anys resultava insuficient per a 
implantar l’ús del valencià a l’àmbit social i oficial, i a més suprimia altres programes 
complementaris destinats al foment del valencià. Insuficiències aquestes, que junt amb altres, 
hem denunciat contínuament als diferents mitjans de comunicació. 
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Davant les propostes del Mapa Escolar realitzades per la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, la mesa va incidir especialment que el Mapa era una peça clau del desenvolupament 
de la planificació i la reforma educativa. I per això hauria d’orientar-se segons els criteris 
contemplats en el nostre ordenament normatiu on clarament es reconeix la voluntat social de 
normalitzar el valencià. 

Per tot això, declaràvem que cal una planificació racional que abaste tots els nivells educatius i 
formatius, que integre els cicles educatius sense produir escissions i que, per tant, s’hi plantege 
ampliar les modalitats de normalització i la necessària catalogació dels llocs de treball en 
valencià, que presente criteris clars i mesurables d’avanç en el procés de redreçament cultural i 
de normalització lingüística, amb un ventall de mesures de formació del professorat i de suport 
a la producció de materials didàctics en valencià. 

També hem adreçat diferents manifests a l’opinió pública: per demanar als diferents partits 
polítics que feren compliment dels drets lingüístics i que garantiren l’efectivitat de l’aprenentatge 
en valencià en tots els nivells educatius i fomentar l’ús social del valencià; pel reconeixement 
explícit de la denominació tradicional i estatutària de valencià als Estatus de l’Institut d’Estudis 
Catalans; pel decret d’homologació lingüística i per la unitat de la llengua. 

Darrerament, hem manifestat la nostra disconformitat a diferents editorials pel tractament que 
donen al tema de la unitat de la llengua en els llibres de text de primària i de secundària, 
perquè pensem que atempten contra aquesta unitat. A més de reafirmar la defensa d’aquesta 
unitat lingüística des de l’escola pública valenciana i de qualitat. 

Tots aquests aspectes i d’altres els recollim en un dossier anual, un dels quals anava recolzat 
amb un informe sobre la situació del valencià en els diferents nivells educatius. 

L’informe 2.000 consta de dues parts:   

• Informe sobre l’autorització de llibres de text i materials curriculars, en el qual fem una 
comparació entre la legislació vigent al País Valencià i en altres autonomies.  

• Informe sobre el requisit lingüístic, on comparem la normativa que regula l’obligació del 
coneixement per part del professorat de les llengües pròpies de les diferents 
comunitats autònomes.  
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L’autorització de llibres de text i materials 
curriculars  
  

Introducció 

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana encara manté vigent 
l’autorització prèvia de llibres de text.  

Què fan altres autonomies? Vetlar que els llibres de text i altres materials desenvolupen 
adequadament els currículums vigents, amb normes pròpies que permeten la supervisió i 
autorització prèvies dels materials curriculars (Catalunya, Canàries, Galícia, Euskadi). 

Què fa el Govern valencià? Mantenir en vigor un decret de la Generalitat Valenciana que a més 
de la supervisió i autorització prèvies dels projectes editorials, també preveu la possibilitat de 
revocació de l’homologació dels materials curriculars, en contra del darrer criteri del Ministeri 
d’Educació i Ciència, que va derogar un Reial Decret de les mateixes característiques i el va 
substituir per un altre que proclamava els principis constitucionals de la llibertat d’expressió i de 
càtedra per tal de desterrar la possibilitat de censura prèvia que implicava l’anterior. 

Què fa realment el Govern valencià? A més de decret citat, existeix una circular de la Direcció 
General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística per la qual s’obliga que els 
llibres de text i qualsevol material usat a l’aula reflectesquen "respecte a les senyes d’identitat 
(denominació - Comunitat Valenciana - i de l’idioma valencià)", les úniques que segons la 
Conselleria es corresponen amb l’Estatut i la Constitució. 

Està prohibit escriure País Valencià? No tenim cap escrit que demostre que la Conselleria ha 
prohibit utilitzar aquest terme en els llibres de text; però autors i editorials n’han estat advertits i, 
el que és més greu, la quasi total desaparició del terme en els llibres publicats en els darrers 
temps, ens fa témer que sí. 

Però, poden prohibir escriure País Valencià? No. La denominació oficial és Comunitat 
Valenciana, però al preàmbul de l’Estatut s’usa la denominació de País Valencià per designar 
la concepció moderna de l’històric Regne de València. A més, hi ha un multitud d’entitats 
socials, polítiques, sindicals, culturals, etc. d’una importància i abast massiu al nostre país, que 
fan ús d’aquest terme: ccoopv, eupv, pspv, stepv, ugtpv, etc. 

Però, podem escriure llengua catalana? Sí. L’Estatut denomina valencià a la llengua pròpia, 
denominació que és compatible amb la posició unànime de la romanística que la considera 
"valencià" com a terme sinònim de català al País Valencià o bé com una varietat de la llengua 
catalana. Així ho arreplega, per exemple, el Diccionario de la Real Academia Española. 

  

La Conselleria té una actitud que ratlla la il·legalitat? Sí. Només uns exemples: 

1. La Conselleria nega al professorat la seua autonomia i, per tant, no acompleix la llei 
que diu: "Els equips docents han d’elaborar projectes curriculars per a l’etapa educativa 
corresponent, adaptant el currículum establert en aquest decret a les característiques 
de l’alumnat, del centre i del seu entorn. [...] Cada professor, en el marc d’aquests 
projectes curriculars i programacions de cicles i àrees, realitzarà la seua programació 
d’aula en la qual concretarà les unitats didàctiques, la metodologia i les activitats que 
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desenvoluparà." (Decret 47/1992, de 30 de març del Govern Valencià, pel qual 
s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat 
Valenciana (DOGV 1992/04/09)  

2. Quan, segons sembla, censura l’ús del nom País Valencià va en contra de Llei 
Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat valenciana el 
qual diu: "El present Estatut constitueix la manifestació de la voluntat autonòmica dels 
pobles de les províncies, després de la seua etapa preautonòmica, en la qual va 
accedir en virtut del Reial Decret-llei deu mil nou-cents setanta-vuit pel qual es creava 
el Consell del País Valencià. Aprovada la Constitució Espanyola, és, en son marc, on la 
tradició valenciana provinent de l’històric Regne de València es troba la concepció 
moderna del País Valencià [...]"  

3. Quan censura determinats termes, expressions, etc., va en contra de la llei perquè, fins 
ara, no existeix cap norma emesa per la Generalitat Valenciana que determine 
l’organisme que tinga atribuïda la competència de fixar la normativa lingüística en tots 
els àmbits d’ús de la llengua al País Valencià. No obstant això, l’article 7é, apartat 2n 
de l’Ordre d’1 de setembre de 1984 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
per la qual es desplega el Decret 79/1984 diu que: "Tot el material didàctic en valencià 
a utilitzar en les classes, s’haurà d’ajustar a la normativa gramatical de l’Institut de 
Filologia Valenciana". Per tant, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, creat 
pel Decret 238/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, com hereu de l’IFV, 
continua amb la competència establerta en principi en l’esmentada Ordre i reiterada en 
l’article 4t. 2.  

1. Normativa sobre autorització de llibres de text i d’altres materials curriculars  

Les Administracions educatives de les diferents autonomies controlen els llibres de text o 
materials curriculars perquè s’ajusten al currículum oficial. Aquest control el regula un decret 
propi o, en el cas de les Comunitats Autònomes que han rebut les competències el curs passat, 
un decret aprovat pel Ministeri, mentre no en tinguen un de propi. 

El control es tradueix, en la majoria de casos, en una autorització prèvia dels projectes 
editorials que més tard esdevenen els llibres de text. L’autorització es donava en el moment 
que el projecte educatiu s’ajustava als continguts dels decret que regulen els diferents 
ensenyaments. 

Ara bé, en els últims dos anys, hi ha administracions que han derogat l’autorització prèvia i han 
preferit limitar-se a una supervisió més, com la que s’exerceix sobre la resta d’aspectes que 
conformen el funcionament del sistema educatiu. El perquè es troba en la voluntat de no 
entrebancar la llibertat de càtedra del professorat i d’aprofundir en l’autonomia dels centres 
educatius per configurar el seu propi projecte educatiu, com diu la Logse. 

A continuació, de forma sinòptica, s’arrepleguen els trets principals de la normativa vigent en 
cada Comunitat Autònoma. 

   

Territori Objecte 
d’autorització 

prèvia 

Llengua 
pròpia 

Terminis Criteris 
adequació 
currículum 

Vigència 
dels 

materials 

Observacions 

Galícia 

Decret 
89/93, de 
19 d’abril. 

Els llibres de text 
i d’altres 
materials edi-tats. 
No considera els 
elaborats i no 
editats.  

Decret 
73/82, 17 
de 
novembre. 

Resolució en 
40 dies 
hàbils. 
Possibles 
es-menes, 
en 10 dies. 
Es podrà 

Igualtat de 
drets entre 
sexes, rebuig 
de tota 
discriminació, 
respecte a 
totes les cul-

Mínima de 
4 cursos. 

Allò que no 
respecte els 
criteris serà 
proposat per 
ser retirat en 
noves edicions 
En cas greu, es 
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recorrer la 
de-negació. 
La falta de 
reso-lució no 
im-plica 
resolució 
favorable. 
Contra la de-
negació es 
podrà 
recórrer. 

tures, hàbits 
de comporta-
ment 
democràtic, 
va-lors ètics i 
morals. 

podrà 
desautoritzar 
im-
mediatament. 

Catalunya  

Decret 
69/93, de 
23 de 
febrer 

Els llibres de text. 
Pero no els 
materials 
elaborats pels 
centres. 

  Dos mesos, 
després dels 
quals el 
silenci 
administratiu 
és positiu. 
Possibles 
esmenes, en 
20 dies. Es 
podrà 
recòrrer la 
denegació la 
qual haurà 
de ser 
motivada. 

Superació 
d’estereotip. 
Discriminatoris, 
respecte a les 
cultures, 
foment dels 
drets humans, 
igualtat 
d’oportunitats i 
ade-quació 
d’imatges al 
context natural 
i sociocultural 

  Si els llibres no 
s’adequen als 
models 
presentats, 
s’inicirà la 
revocació, amb 
audiència 
prèvia. Les 
modificacions 
en el contingut 
s’hauran 
d’homologar 
novament. 

País Basc  

Decret 
143/93 De 
18 de 
maig. 

Els llibres de text 
i d’altre material 
didàctic, en 
qualsevol suport, 
que aplique el 
curriculum vigent. 
Però no a la 
producció 
complementària 
de professorat i 
alumnat . 

Adequació 
a les 
normes 
vigents 
sobre 
correcció 
idiomàtica. 

Un mes. 
Possibles 
esmenes, en 
10 dies. 
Contra 
resolució 
denegatòria 
(motivada) 
es podrà 
recórrer. 

Igualtat entre 
sexes, 
respecte a 
totes les 
cultures, 
foment d’hàbits 
democràtics i 
atenció a 
valors ètics i 
morals. 

4 cursos. Possibilitat 
d’acord amb 
d’altres 
Adminsitracions 
per al 
reconeixement 
mutu 
d’autoritzacions. 
Fa esment 
especial a 
l’autonomia dels 
centres, la 
creativitat i la 
diversitat.  

Navarra 

Decret 
183/93 De 
7 de juny 

Els llibres de text. 
Pero no els 
materials 
elaborats i no 
editats pel 
professorat dels 
centres. 

Tampoc 
s’autoritzen els 
materials editats 
que s’utilitzen 
com a material 
de suport.  

El materrial 
editat en 
euskera 
podrà ser 
sol.licitat 
per 
comprovar 
el grau de 
correcció i 
adequació 
lingüística. 

Resolució en 
40 dies 
hàbils. Si no 
n’hi hagués, 
s’entendrà 
denegada 
l’autoritzaciói 
caldrà 
presentar 
al.legacions 
en 20 dies. 
Contra la 
denegació 
es podrà 
recòrrer. 

S’evitarà 
incloure textos 
o imatges amb 
estereotips 
discriminatoris 
i es 
fomentaran els 
drets humans, 
el respecte a 
les diverses 
cultures i 

La igualtat 
d’oportunitats. 

Mínima de 
4 cursos. 

Allò que no 
respecte els 
criteris serà 
proposat per 
ser retirat en 
noves edicions. 
En cas greu, es 
podrà 
desautoritzar 
immediatament. 
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Canàries 

  

Decret 
265/97 de 
12 de 
novembre 

Els llibres de text 
i d’altres 
materials 
curriculars editats 
per al 
desenvolupament 
del currículum. 
Però no el 
material de 
suport que s’use 
per al treball a 
l’aula. 

  Tres mesos, 
després dels 
quals el 
silenci 
administratiu 
equival a la 
denegació. 
Possibles 
esmenes, en 
10 dies. Es 
podrà 
recòrrer la 
denegació la 
qual haurà 
de ser 
motivada. 

Presència del 
patrimoni 
cultural, 
històric, 
geogràfic, 
natural, 
lingüístic i 
social canari. 
Inclusió dels 
temes 
transversals 
(igualtat de 
sexes, rebuig 
discriminació 
respecte les 
cultures, hàbits 
democràtics, 
valors ètics i 
morals), 
atenció a la 
diversitat, 
activitats de 
reforç i 
ampliació. 

Mínima de 
4 cursos. 

Si els llibres no 
s’adequen als 
models 
presentats, 
s’inicirà 
l’expedient de 
desautorització. 
Les 
modificacions 
s’hauran 
d’homologar 
novament. 

Possibilitat 
d’acord amb 
d’altres 
Adminsitracions 
per al 
reconeixement 
mutu. 

País 
Valencià  

  

Decret 
187/94, 
De 13 de 
setembre. 

Els llibres de text 
i d’altre material 
editat. Però no a 
la producció 
editorial que 
s’use com a 
suport. Però a 
diferència de la 
resta d’Adminis-
tracions, la 
Direcció General 
d’Ordenació i 
Innovació 
Educativa i 
Política 
Lingüística emet 
el 23-3-98 una 
circular 
assenyalant 
expressament el 
que ha contindre 
el material de 
suport utilitzat, 
tant si té caràcter 
complemen-tari, 
com si substitueix 
els llibres. 

Adequació 
a la 
normativa 
lingüística 
utilitzada 
per l’Institut 
de Filologia 
Valenciana. 

60 dies 
hàbils. La 
falta de 
resolució 
equival a 
l’aprovació. 

Possibles 
esmenes, en 
10 dies. 
Contra 
resolució 
denegatòria 
(motivada) 
es podrà 
recórrer. 

Coneixement 
dels aspectes 
cultural, 
històric, 
geogràfic, 
lingüístic i 
social dels 
valencians. 
Inclusió dels 
temes 
transversals. 
Reflectir 
igualtat entre 
sexes, rebuig 
de la 
discriminació, 
respecte a 
totes les 
cultures, 
foment d’hàbits 
democràtics i 
atenció a 
valors ètics i 
morals. 

Els 
materials 
s’autoritzen 
per a un 
cicle 
complet. 

Allò que no 
respecte els 
criteris serà 
proposat per 
ser retirat en 
noves edicions. 
En cas greu, es 
podrà 
desautoritzar 
immediatament. 

  

Administracions que han desistit de regular l’autorització prèvia dels llibres de text 
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Invocant una experiència que arranca en 1993, determinades Administracions educatives s’han 
plantejat que ha arribat l’hora de fer canvis significatius en la supervisió dels materials 
curriculars i llibres de text que s’usen als centres educatius en l’àmbit de les seues 
competències.  

El primer a fer aquesta revisió i engegar una nova normativa va ser el Ministerio de Educación 
y Cultura en 1998, quan encara tenia un territori sobre el qual exercia competències directes de 
gestió, abans de concloure el procés de transferències en matèria educativa que l’ha deixat 
sense territori a administrar. En conseqüència, en aquests moments la seua normativa només 
actua amb caràcter supletori sobre aquelles Comunitats Autònomes que no hagen fet la seua 
pròpia regulació.  

A principis d’aquest any 2.000, el Govern andalús ha seguit les passes del MEC. S’ha de 
remarcar la coincidència de criteris i de valoracions entre ambdues administracions tot i estar 
governades per majories parlamentàries de signe polític diferent. Una lectura dels breus textos 
seleccionats que corresponen als seus respectius decrets és suficient per adonar-se’n de la 
liberalització amb què s’encara un nou període en matèria de supervisió de llibres de text. En 
definitiva, aquestes dues administracions supervisen els llibres de text, com el conjunt del 
sistema educatiu que tenen sota la seua competència, però no els sotmeten a cap autorització. 
Per tant, si els autors cometeren cap infracció o delicte quedarien exposats a l’aplicació de la 
llei ordinària, com qualsevol ciutadà.  

A continuació, s’hi reprodueixen uns breus fragments de la normativa esmentada on apareix 
l’argumentació que justifica el canvi i assenyala un nou tarannà. 

Ministerio de Educación y Cultura. 

Real Decreto 1744/1998 de 31 de juliol. 

"Este Real Decreto (…) concibe y regula esta supervisión de los libros de texto y demás 
materiales curriculares que se utilizan en los centros docentes, no como autorización 
administrativa, sino como parte de la supervisión e inspección ordinarias que a la 
Administración educativa competente le corresponde ejercer (…) La nueva regulación supone 
un más efectivo reconocimiento de la autonomía que corresponde a los centros (…) parte 
asimismo del pleno reconocimiento de las competencias y responsabilidades que corresponden 
a profesores, padres, alumnos y órganos pedagógicos y de gobierno de los centros docentes. 

Cuando se detecten en algún libro de texto o material curricular contenidos presuntamente 
constitutivos de delito, el Ministerio de Educación y Cultura dará cuenta del hecho al Ministerio 
Fiscal o a los Tribunales". 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Decreto 5/2000, de 7 de febrer. 

"Tras la experiencia obtenida (…) se tienen datos precisos para considerar una nueva etapa en 
la que dicho proceso de supervisión no revista el carácter de previa autorización y que 
mantenga la mayor consideración hacia la autonomía que ha de reconocerse a los Centros 
docentes, hacia el carácter abierto del currículo y hacia el mejor ejercicio de los derechos y 
libertades de las familias, el profesorado, el alumnado y las empresas editoras" 

"En consecuencia, el presente Decreto concibe y regula esta supervisión de los libros de texto 
y sus materiales complementarios que se utilizen en los centros docentes no como aprobación 
previa sino como parte de la supervisión y la inspección ordinarias que a la administración 
educativa le corresponde ejercer sobre la totalidad de los elementos y aspectos que se integran 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los Centros docentes. Por otra parte se establece 
un simple procedimiento de depósito y registro de los libros de texto y de los materiales 
complementarios que las editoriales tengan a bien ofrecer comercialmente en el mercado. 
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Mediante la consulta de este registro, cuya versión electrónica estará disponible a través de 
Internet, se facilitará la selección de los libros de texto y materiales complementarios por parte 
de los Centros educativos". 

Saludem els nous usos democràtics i els contrastem amb els de la resta d’administracions i, 
específicament, amb l’actuació de l’Administració valenciana. 

Com es pot comprovar, el Govern valencià no sols manté en vigor un decret el contingut del 
qual és molt semblant al d’altres governs autonòmics, sinó que, a més, des de la Conselleria 
d’Educació es pretén que el control siga més aferrissat. Per això s’emet una circular específica 
per exercir-lo sobre qualsevol tipus de material, l’editat - com fan la resta d’Administracions- 
però també sobre el material complementari confeccionat als centres - una pràctica inexistent a 
la resta de l’Estat. 

Aquest excés tracta d’evitar, no ja una dolenta aplicació del currículum vigent pels autors i 
editorials (principal objectiu de tota normativa al respecte, tot i que l’experiència ha demostrat 
que no hi ha cap intenció de fer-ho), sinó que té com a única finalitat la d’adequar el contingut 
dels llibres a les preferències polítiques del partit que governa o, el que és el mateix, a 
contentar una part del seu electorat.  

3. Conclusió 

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià denuncia i deplora l’ús que des de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència es fa del Decret que regula l’autorització de llibres de text, així com 
dels dictats que estenen aquest mateix control a tot tipus de document usat pel professorat i 
l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià comparteix la significació política de les reformes 
efectuades pel Ministerio de Educación y Cultura i per la Junta de Andalucía en matèria de 
supervisió de materials curriculars en tant que contribueixen a aprofundir la llibertat de càtedra 
del professorat i l’autonomia dels centres per determinar el seu projecte educatiu i les 
adequacions curriculars corresponents.  

Per tot això, es compromet a treballar perquè el Govern valencià mamprenga la revisió de 
l’actual normativa i realitze els canvis necessaris amb la finalitat de democratitzar l’exercici de la 
docència i la gestió dels centres educatius pel conjunt de la comunitat educativa, amb una 
aposta clara per la seua autonomia i pel reconeixement de l’exercici responsable de la funció 
docent. 
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SOBRE EL REQUISIT LINGÜÍSTIC DE CONÈIXER LA LLENGUA 
PRÒPIA PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT 

  

1. INTRODUCCIÓ 

Del present estudi que compara la normativa elaborada en les diferents Comunitats Autònomes 
de l'Estat que tenen una llengua pròpia cooficial amb el castellà i un sistema bilingüe 
d'ensenyament, podem deduir que el País Valencià és l'única Comunitat Autònoma que no 
demana el requisit lingüístic per tal d’accedir a la funció pública docent, siga sota la fórmula que 
siga. 

L'obligació de conèixer la llengua pròpia per a exercir la docència es concreta en l'exigència del 
requisit o condició d'acreditar-ne el coneixement en totes les administracions amb 
independència del signe polític que tinguen el seus governs. Són destacables per a contrastar 
amb l'actitud de l'administració valenciana els casos de Galícia i de Navarra. 

La Mesa per l'Ensenyament en Valencià, a partir d'un estudi rigorós de les diferents 
convocatòries de concurs-oposició per accedir a la docència fetes els dos últims anys, ha 
observat que en totes elles, o bé, s'ha de realitzar una prova que demostre el domini oral i 
escrit en les dues llengües oficials, o bé, s'ha de presentar la corresponent titulació lingüística 
que l'acredite o convalide. En els casos en què s'ha establert una catalogació lingüística o perfil 
lingüístic dels llocs de treball a ocupar la superació d'aquesta prova és condició per a continuar 
el procés concurs-oposició.  

L'exigència d'acreditar la competència lingüística en la llengua oficial i pròpia de cada 
Comunitat per part del professorat és vista, en la major part de normatives, com una tasca 
inherent a la funció docent i no com un mèrit o exigència exterior a la docència. El professorat 
ha de posseir aquest domini oral i escrit de les llengües, no sols per a garantir els drets 
lingüístics de l'alumnat sinó com un objectiu general de tots els sistemes educatius bilingües. 
Totes aquestes Comunitats han harmonitzat la seua legislació educativa a partir de l'aplicació 
de la LOGSE, la qual estableix que en acabar l'escolarització obligatòria tots els alumnes han 
d'adquirir un domini oral i escrit de les llengües oficials de cada Comunitat Autònoma. 

L'Administració valenciana ha argumentat en diferents ocasions sobre el perill 
d'inconstitucionalitat o la manca de base legal per a concretar aquesta exigència. En aquest 
punt s'hauria de recordar la doctrina del Tribunal Constitucional apareguda en diferents 
sentències sobre el tema. Per a l'Alt Tribunal els poders públics poden establir a l'àmbit de les 
seues competències el coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma per tal 
d'accedir a determinades places de funcionariat. Aquesta exigència es legitima quan el 
coneixement ve requerit per les especials característiques del lloc de treball a desenvolupar.  

Pel que fa al País Valencià, la Mesa per l'Ensenyament en Valencià ha sol·licitat el dictamen de 
diferents juristes per tal de demostrar que hi ha una àmplia base legal per a establir el requisit 
lingüístic. 

L'objecció que sol posar-se per l’administració és que el text refós de la Llei de la Funció 
Pública Valenciana - Decret legislatiu 24/octubre/95- solament exigeix una acreditació a 
posteriori del coneixement de la llengua amb posterioritat a haver superat el procés selectiu per 
a l’ingrés a la funció pública quan diu "els qui superen les proves selectives acreditaran els 
coneixements de valencià" art. 9.4.  

En tot cas, aquesta Llei autonòmica solament és d'aplicació al personal docent en aquells 
temes que no estiguen regulats per una normativa específica o de rang superior, cirsumstància 
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que no s’hi dóna en el cas que ens ocupa. El règim jurídic dels docents està basat en dues 
normes bàsiques estatals -la Llei 30/1994 de Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció 
Pública i la LOGSE. Aquestes normes permeten a l'Administració la selecció de funcionaris 
degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes amb dues 
llengües oficials. La LOGSE contempla aquesta capacitació lingüística com a part dels 
coneixements específics necessaris per a la docència. La possibilitat d'establir procediments 
per a acreditar el domini de les llengües oficials també apareix regulada al Real Decret 
850/1993 sobre l'accés a la funció pública docent.  

 2. CONCLUSIONS  

 Els professors i professores han de conèixer les dues llengües oficials al País Valencià d'acord 
amb les exigències de la seua tasca docent i segons allò establert a la Llei d’ús i ensenyament 
del valencià en el seu article 23.1. No es pot obviar que tant la funció social que realitzen com 
el lloc de treball que ocupen està en relació amb una sèrie de drets de l'alumnat, el que 
necessàriament comporta unes determinades obligacions de l'Administració a fi de garantir-los. 

A l'igual que han fet en altres Comunitats Autònomes, la Generalitat Valenciana haurà 
d'actualitzar tota la normativa educativa per tal de posar en consonància l´aplicació de la Llei 
d´Ús i Ensenyament del valencià amb les prescripcions de la LOGSE i el disseny curricular en 
aquella part que li és pròpia.  

Atesa l’actual manca d’harmonització normativa entre els objectius assenyalats en la LOGSE i 
la LUEV, per una banda, i la regulació de l’accés a la funció pública docent i als llocs de treball 
del sistema educatiu, per una altra, la Mesa per l’Ensenyament en Valencià entén que 
l'instrument escaient per a aquesta harmonització seria un Decret on s'ordenarien totes les 
actuacions i principis que regiren, entre d’altres:   

• La regulació del coneixement de les dues llengües oficials en l'administració educativa.  
• La regulació d'aquest coneixement per part del personal docent, tècnic i d'administració 

i serveis educatius.  
• La catalogació bilingüe dels llocs de treball docent dels diferents nivells educatius.  

 La Mesa per l’Ensenyament en Valencià és conscient que la no exigència del requisit lingüístic 
per a l'accés a la Funció Pública docent hem d'atribuir-la a l'absència de voluntat política per 
part de l'Administració valenciana i no a entrebancs de tipus jurídic.  

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià requereix del govern valencià un canvi d’actitud 
perquè és urgent establir, en les properes convocatòries de concurs-oposició, aquest requisit, 
tal com es fa en les altres Comunitats Autònomes amb llengua pròpia, i també, en els sistemes 
de contractació i provisió de llocs de treball.  

Amb el marc jurídic vigent aquestes exigències són possibles, però fóra convenient eliminar 
totes les contradiccions i anacronismes, com per exemple, els que es troben a l'obsoleta Llei de 
la Funció Pública Valenciana.  

Finalment, aquestes mesures proposades són l'única manera efectiva de garantir, tal com diu el 
nostre ordenament, la disponibilitat de professorat suficient amb competència lingüística perquè 
cada centre puga impartir el projecte educatiu i el programa d'ensenyament bilingüe que haja 
determinat.  

 3. Apèndix: estudi comparatiu de la normativa que regula l'obligació del coneixement 
per part del professorat de les llengües pròpies de les diferents comunitats autònomes  
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CC.AA MARC LEGAL 

DISPOSICIONS 
DE CARÀCTER 

GENERAL 

LLENGÜES VEHICULARS 
DE L'ENSENYAMENT.  

CATALOGACIÓ 
LINGÜÍSTICA. 

OBLIGACIÓ DE 
CONÉIXER LES 

LLENGÜES OFICIALS. 

REQUISIT LING. PER A 
L'ACCÉS A LA FUNCIÓ 

PÚBLICA DOCENT 

OBSERVACIONS 

COMUNITAT 
AUTÒNOMA 

BASCA. 
(CAB) 

L'Estatut 
d'Autonomia del 
País Basc estableix 
un marc de doble 
oficialitat 
lingüística. 
L'euskera té 
caràcter de llengua 
pròpia i és oficial 
junt al castellà.  

La Llei 10/1982 de 
Normalització de 
l'ús de l'euskera 
regula els drets 
dels ciutadans a 
conéixer i usar les 
llengües oficials.  

L'aplicació en 
l'ensenyament 
d'aquests 
preceptes s'ha fet a 
través de la Llei de 
l'Escola Pública 
Basca i d'una 
ordenació a través 
de decrets, l'últim 
del quals Decret 
6/2000 de 18 de 
gener coincident 
amb la 
generalització de la 
LOGSE. 

Els alumnes han d'aconseguir 
una capacitació real per a la 
comprensió i expressió oral i 
escrita en castellà i en 
euskera. L'ensenyament ha 
de ser bilingüe en tots els 
nivells educatius.  

Segons el model lingüístic 
que s'aplique a cada centre 
educatiu: (model A, llengua 
vehicular el castellà amb 
l'euskera com a assignatura; 
model B, castellà i euskera 
com a llengües vehiculars i 
model D, euskera com a 
llengua d'instrucció) les places 
a ocupar pel professorat són 
classificades amb un perfil 
lingüístic. 

La Llei de la funció pública 
basca (Llei 6/1989) defineix 
el perfil lingüístic com un 
element estructural 
inherent a tots els llocs de 
treball de les 
Administracions Públiques. 
Es regula de manera 
diferenciada segons l'àmbit 
i el moment en què s'ha de 
fer preceptiu. A 
l'ensenyament 
s'estableixen dos nivells de 
competència lingüística en 
euskera el perfil ling. 1 i 
perfil ling. 2.  

El personal que accedesca 
a la funció pública docent 
per oposició ha d'acreditar 
el perfil lingüístic que 
corresponga al lloc de 
treball que vol ocupar o 
presentar titulacions 
equivalents.  

La introducció dels 
perfils lingüístics com a 
esquema comú s'ha fet 
de manera progressiva i 
s'ha donat un termini o 
període per a fer efectiva 
aquesta exigència als 
funcionaris docents 
definitius que varia entre 
cinc i deu anys comptats 
a partir de 1993. Aquests 
funcionaris participen en 
el corresponents plans 
de formació. 

  

CC.AA MARC LEGAL 

DISPOSICIONS 
DE CARÀCTER 

GENERAL 

LLENGÜES VEHICULARS 
DE L'ENSENYAMENT.  

CATALOGACIÓ 
LINGÜÍSTICA. 

OBLIGACIÓ DE 
CONÉIXER LES 

LLENGÜES OFICIALS. 

REQUISIT LING. PER A 
L'ACCÉS A LA FUNCIÓ 

PÚBLICA DOCENT 

OBSERVACIONS 
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COMUNITAT 
FORAL DE 
NAVARRA. 

(CFN) 

Segons la Llei de 
Millorament del Fur, 
el castellà és la 
llengua oficial de tot 
el territori de la 
CFN. L'euskera és 
oficial solament a 
les zones 
considerades 
bascoparlants.  

La Llei Foral del 
Basc (1986) 
divideix la 
Comunitat en tres 
zones lingüístiques 
amb un estatut 
jurídic diferent per a 
l'euskera i el 
castellà. Aquesta 
Llei regula l'ús de 
l'euskera a 
l'ensenyament i a 
l'Administració 
Pública. 

L'ensenyament de l'euskera 
és obligatori a la zona 
bascoparlant. A la zona mixta 
que inclou Pamplona és 
opcional. S'estableix una zona 
no bascófona sense regulació 
amb una feble al·lusió a la 
demanda. En els nivells 
d'ensenyament obligatori en 
teoria existeixen tres 
possibles models 
d'escolarització bilingüe 
(A,B,D) semblants als de la 
CAB.  

S'afegeix, però, un quart 
model X en el qual hi ha 
l'exempció de l'assignatura de 
l'euskera.  

A les convocatòries de 
procediments selectius 
d'ingrés als diferents 
cossos docents el 
coneixements de l'euskera 
és un requisit específic per 
a ocupar determinades 
places d'algunes 
especialitats catalogades 
en funció dels perfils 
lingüístics dels centres. 
Aquest requisit regulat 
mitjançant una ordre foral 
consisteix en la possessió 
de determinades titulacions 
o certificats de capacitació 
d'euskera.  
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El gallec és la 
llengua pròpia de 
Galícia i és oficial al 
costat del castellà, 
article 5 de l'Estatut 
d'Autonomia. La 
Llei 3/1983 de 
Normalització 
lingüística estableix 
el dret dels 
ciutadans a 
conéixer i usar la 
llengua pròpia. En 
successius decrets 
s'ha regulat 
l'aplicació a 
l'ensenyament. 

Segons el Decret 247/1997 
els alumnes tenen dret a 
rebre el seu primer 
ensenyament en la llengua 
materna. La regulació com a 
llengua d'instrucció és diferent 
segons el nivell educatiu. A 
l'educació infantil i primària la 
llengua vehicular serà la 
materna de l'alumnat i la 
predominant en el context 
social. A l'educació 
secundària obligatòria i 
batxillerat s'impartiran unes 
determinades àrees comunes 
i matèries optatives. A la 
Formació Professional totes 
les àrees teòricopràctiques 
s'impartiran en gallec.  

En els procediments 
d'accés a la Funció Pública 
Docent és obligatori 
acreditar els coneixements 
adequats de gallec o 
realitzar una prova de 
caràcter eliminatori en les 
especialitats i nivells 
educatius en els quals s'ha 
establit que el gallec ha de 
ser la llengua vehicular 
d'ensenyament. 

En el cas de les 
especialitats o nivells 
educatius en què aquest 
requisit no és eliminatori 
dins del procés de selecció 
els aprovats tenen un 
termini de dos anys per a 
obtindre la capacitació 
adequada a través d'un 
curs de perfeccionament 
del gallec.  

Sobre el Decret que 
regula la Normalització 
Lingüística a 
l'Ensenyament, Decret 
247/1995 recau una 
sentència del Tribunal 
Superior de Galícia, la 
sentència número 
131/1996 en la qual 
impugna el primer article 
perquè imposava 
exclusivament l'ús del 
gallec en les relacions 
mútues i internes de les 
Administracions 
territorials i locals. Deixa 
vigents la resta d'articles 
que regulen l'aplicació 
de la llengua gallega a 
l'ensenyament que 
troben el seu fonament 
legal en la Llei de 
Normalització Lingüística 
, l'Estatut d'Autonomia i 
la mateixa Constitució 
espanyola.  
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CATALUNYA Segons l'Estatut 
d'Autonomia 
l'idioma català és 
l'oficial de 
Catalunya, com 
també ho és el 
castellà, oficial a tot 
l'Estat espanyol. La 
legislació lingüística 
bàsica està 
composta per la 
Llei de 
Normalització 
lingüística (1983) 
revisada i 
actualitzada per la 
Llei 1/1998 de 
Política Lingüística.  

L'Administració, a 
banda de garantir 
l'ús normal i oficial 
d'ambdós idiomes, 
ha de crear les 
condicions que 
permeten 
aconseguir la 
igualtat plena pel 
que fa als drets i 
deures dels 
ciutadans.  

L'aplicació a 
l'ensenyament s'ha 
modificat a partir de 
l'entrada en vigor 
de la LOGSE pel 
Decret 244/1991.  

El català com a llengua pròpia 
de Catalunya ho és també de 
l'ensenyament en tots els 
nivells educatius. També és la 
llengua oficial de 
l'Administració educativa. 

L'alumnat qualsevol que siga 
llur llengua habitual en acabar 
l'escolarització ha de dominar 
les dues llengües. Els centres 
educatius han de fer del 
Català el vehicle d'expressió 
normal de llurs activitats tant 
internes com externes. Els 
alumnes no han de ser 
separats en funció de la seua 
llengua habitual en centres o 
en grups classe diferents.  

Els professors exerciran la 
seua tasca docent en la 
llengua que corresponga 
segons el projecte lingüístic 
de centre.  

En els procediments 
d'ingrés i accés a llocs de 
treball docents dels centres 
públics dels diferents 
nivells educatius 
universitaris els aspirants 
hauran d'acreditar un 
coneixement suficient tant 
en l'expressió oral com 
escrita de les dues llengües 
oficials. A les convocatòries 
d'oposicions això es fa 
mitjançant una prova de 
català, i una altra de 
castellà de caràcter 
eliminatori. Els aspirants 
que posseïsquen unes 
determinades titulacions o 
certificats homologats que 
acrediten la competència 
lingüística queden exempts 
d'aquestes proves.  

En general el professorat 
ha de conéixer les dues 
llengües oficials tant com 
una exigència de la seua 
tasca docent com per 
garantir els drets lingüístics 
dels alumnes.  

L'exigència del requisit 
lingüístic ve avalada per 
la Llei de la Funció 
Pública catalana la qual 
declara que en el procés 
de selecció haurà 
d'acreditar-se el 
coneixement de la 
llengua catalana en la 
seua expressió oral i 
escrita. El coneixement 
del català no constitueix 
un requisit "at extra" per 
al funcionariat, i mereix 
un tractament semblant 
al de qualsevol altra 
condició exigida per 
accedir a la funció 
pública (sentència del 
Tribunal Constitucional 
de 28 de febrer de 1991. 
En el cas del professorat 
aquesta exigència afecta 
a tots els processos de 
mobilitat i provisió de 
llocs de treball 
(concursos-oposició, 
contractacions, 
concursos de trasllats i 
promoció interna, 
comissions de serveis, 
etc. ).  
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BALEARS El desplegament 
del règim de 
cooficialitat 
lingüística entre 
català i castellà 
definit al l'Estatut 
balear s'ha fet a 
partir d'una Llei de 
Normalització 
lingüística (Llei 
3/1996). Aquesta 
llei proclama com 
un dels seus 
objectius assegurar 
el coneixement i 
l'ús progressiu del 
català com a 
llengua vehicular 
de l'ensenyament. 
A partir del Decret 
92/1997 es defineix 
un marc més 
ambiciós per a la 
seua aplicació a 
l'ensenyament. 

L'Administració educativa 
promourà el català, definit 
com a llengua pròpia de les 
Illes Balears, com a llengua 
vehicular de l'ensanyament. 
Els centres educatius fins 
arribar a repartir la meitat de 
l'horari entre les dues llengües 
oficials, estableixen en el seu 
projecte lingüístic la 
progressió d'àrees o matèries 
que van incorporant-se a 
l'ensenyament en català. Els 
alumnes no podran ser 
separats en centres diferents 
per raons de llegua.  

Els llocs de feina del 
professorat dels diferents 
nivells educatius no 
universitaris (primària, 
secundària, FP, escoles 
d'idiomes, ...) queden 
catalogats com a bilingües, és 
a dir, requereixen el 
coneixement de les dues 
llengües oficials 
d'ensenyament.  

El professorat que vulga 
impartir l'ensenyament dins 
l'àmbit de les Illes Balears 
ha de dominar oral i per 
escrit les dues llengües 
oficials. L'Administració ha 
regulat les titulacions 
equivalents i els plans de 
reciclatge i formació.  

Els aspirants a ocupar 
places en les convocatòries 
als diferents cossos 
docents de l'ensenyament 
públic no universitari 
hauran d'acreditar la 
competència lingüística 
suficient a través d'una 
prova de caràcter 
eliminatori. Els que no 
superen aquestes proves 
(una de coneixements de 
català i altra de 
coneixements de castellà) 
o no presenten les 
titulacions equivalents no 
podran continuar el procés 
selectiu.  

L'exigència de 
coneixement de les 
llengües oficials per part 
del professorat es 
considera necessària per 
formar part de manera 
inherent de la funcions 
educatives.  
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PAÍS 
VALENCIÀ 

L'Estatut 
d'Autonomia 
estableix que el 
valencià i el 
castellà són els dos 
idiomes oficials i 
tothom té dret a 
conéixer-los i usar-
los. 

El valencià és la 
llengua pròpia de la 
Comunitat 
valenciana. 
L'aplicació d'aquest 
principi a 
l'ensenyament i a 
l'administració 
pública s'estableix 
a la Llei d'Ús i 
Ensenyament del 
valencià (LUEV) de 
1983. 

L'ordenació i 
regulació a 
l'ensenyament s'ha 
desplegat a través 
de diferents ordres 
i decrets.  

L'aprenentatge del valencià 
és obligatori al sistema 
educatiu. Tots els alumnes ha 
d'assolir un domini igual de 
les dues llengües oficials en 
acabar l'escolarització 
obligatòria. 

El sistema educatiu ha 
d'estendre l'ús del valencià 
com a llengua d'instrucció.  

En els municipis definits a la 
LUEV com de predomini 
lingüístic valencià tots els 
centres han d'aplicar un o 
més d'un dels programes 
d'educació bilingüe. Els 
centres dins del seu projecte 
educatiu han de fer el disseny 
particular del programa 
bilingüe a aplicar i preveure 
les necessitats de professorat 
capacitat en valencià.  

Atesa la cooficialitat de 
valencià i castellà existeix 
una obligació genèrica de 
coneixement de les dues 
llengües oficials. Però a 
partir de la interpretació que 
fa l'Administració del text 
refós de la Llei de la Funció 
Pública Valenciana no 
constitueix un requisit o 
exigència prèvia per a 
l'accés a la Funció Pública 
docent.  

En les convocatòries 
d'oposicions als diferents 
cossos docents els que 
superen les proves 
selectives acreditaran els 
seus coneixements orals i 
escrits de valencià. Aquells 
que no puguen acreditar 
aquests coneixements 
mitjançant la presentació de 
la documentació 
corresponent seran 
convocats a una prova no 
eliminatòria i si no la 
superen s'hauran d'inscriure 
en els corresponents cursos 
de formació (Pla de 
Capacitació Lingüístico-
tècnica en valencià). 

L'Administració no està 
garantint el precepte 
legal del coneixement 
per part del professorat 
del coneixement de les 
dues llengües que fixa la 
LUEV. Tampoc no està 
garantint la disponibilitat 
de professorat 
competent que puga 
atendre l'alumnat 
segons el projecte 
lingüístic de cada centre 
ni es garanteix la 
continuïtat dels 
programes 
d'ensenyament bilingüe 
posats en marxa pels 
centres en els canvis 
d'etapes o nivells 
educatius. Ja que la no 
exigència d'un requisit 
lingüístic previ permet 
l'ocupació de places pel 
professorat no capacitat 
que arriba als centres 
procedent de concurs de 
trasllats (estatals o 
autonòmics), oposicions 
o borses de treball.  
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El fet que les places 
corresponents al cos de 
mestres en els centres de 
primària hagen estat 
catalogades com a bilingües 
condiciona la seua ocupació 
en caràcter definitiu al fet 
d'obtindre la capacitació 
lingüística en valencià.  

  

Relació de la normativa consultada per a elaborar el present estudi: 

 País BASC 

• LLEI 10/1982, 24-novembre, bàsica de normalització de l'ús de l'euskera (BOPV 16-12-
82).  

• LLEI 6/1989, 6-juliol, de la Funció Pública Basca (BOPV núm.144 de 1989).  
• DECRET 47/1993, 9- març, (BOPV 2-4-1993) pel qual s'estableixen els criteris per a 

determinar els perfils lingüístics i les dates de preceptivitat en els llocs de treball 
docents.  

• DECRET 6/2000, 18-gener, (BOPV 20-1-2000) modificació del Decret de perfils 
lingüístics anteriors (criteris, models de centre, terminis de preceptivitat, etc.).  

 NAVARRA  

• ORDRE FORAL 99/2000, 22 de març (BON 31-3-2000) per la qual s'aprova la 
convocatòria de procediments selectius d'ingrés d'accés al cos de professors 
d'Educació Secundària, i d'ingrés als cossos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes 
i del cos de professors tècnics de Formació Professional al servei de l'Administració de 
la Comunitat Foral de Navarra.  

GALÍCIA 

• LLEI 3/1983, 15 de juny de Normalització Lingüística (DOG 14-7-1983).  
• DECRET 247/1995, 14 de setembre (DOG 15-9-1995) pel qual es desenvolupa la Llei 

3/1998 de Normalització Lingüística per a la seua aplicació a l'ensenyament en llengua 
gallega dels ensenyaments de règim general.  

• ORDRE de 15 de març i ORDRE de 16 de març,(DOG 22-3-2000) per les quals es 
convoquen concursos-oposició per a l'ingrés als diferents cossos docents de la 
Comunitat Autònoma de Galícia (Mestres, Secundària, PTFP, Escoles Idiomes, Música, 
etc.).  

ILLES BALEARS 

• DECRET 92/1997 de 4 de juliol (BOCAIB 17-7-97) que regula l'ús i l'ensenyament en 
llengua catalana pròpia de les Illes Balears en els centres docents no universitaris.  

• ORDRE del Conseller d'Educació, Cultura i Esports de catalogació de places bilingües 
dels llocs de feina de Col·legis Públics (BOCAIB 18-8-98).  

• ORDRE del 2 de febrer del 2000 (BOCAIB 12-2-2000) que actualitza la catalogació de 
places bilingües a les plantilles dels instituts d'Educació Secundària, als col·legis 
públics on s'imparteix el primer cicle de l'ESO, a les Escoles Oficials d'Idiomes, als 
centres d'educació de persones adultes, a les escoles de disseny i restauració i d'art, 
etc.  

• ORDRE de 10 d'abril del 2000, (BOIB 15-4-2000) de convocatòria de proves per a la 
provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats als 
centres públics de les Illes Balears.  
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CATALUNYA 

• LLEI 1/1998 de 7 de gener (DOGC 9-1-98) de política lingüística. Aquesta llei actualitza 
la Llei de Normalització Lingüística de 18 d'abril de 1983.  

• DECRET 244/1991 de 28 d'octubre (DOGC 29-11-91) sobre el coneixement de les 
dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics 
d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament 
d'Ensenyament.  

• RESOLUCIÓ de 27 de març (DOGC 30-3-2000) de convocatòria de places de 
funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats.  

PAÍS VALENCIÀ 

• LLEI 4/1983 de 23 de novembre (DOGV 1-12-1983) d'Ús i Ensenyament del Valencià.  
• ORDRE 10 d'abril de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual 

es convoca concurs-oposició per a l'ingrés en el cos de mestres i adquisició de noves 
especialitats (DOGV 13-4-2000).  

• ORDRE 10 d'abril del 2000 per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés i 
accés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors tècnics 
de formació professional i procediment d'adquisició de noves especialitats (DOGV 13-
4-2000).  
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Informe sobre Curs 2001-02 
l’ensenyament en valencià 

 

 

1. L’ensenyament en valencià, en xifres. 
2. El professorat i el coneixement del valencià. 
3. Els recursos humans i didàctics. 
4. El desenvolupament normatiu. 
5. Les exempcions d’aprendre valencià. 
6. L’ús del valencià per l’Administració.  
       

 

Resum 

La política educativa del Consell, pel que fa a l’ensenyament en valencià, experimenta una 
preocupant paralització en el ritme de creixement als darrers anys. No hi ha un impuls
institucional global i sostingut a favor de l’ús del valencià. La llengua pròpìa no rep la
protecció que li reserva l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(LUEV). Potser el fet més precupant és que el conjunt de centres privats del País Valencià
han bandejat la incorporació del Programa d’Ensenyament en Valencià i del Programa
d’Immersió Lingüística, els únics que, per les seues característiques, garanteixen una plena 
adquisició de la llengua pròpia. Per altra banda, divuit anys després d’aprovada la LUEV, la
deficient dotació als centres de personal docent degudament qualificat en l’ús de la llengua
per part de la Generalitat conculca el dret de les famílies a rebre l’ensenyament en valencià i
provoca, sovint, el desprestigi d’aquesta modalitat educativa. 

És un lloc comú que a l’ensenyament la legalitat disposa la igualtat de tractament de totes
dues llengües oficials, com també és sabut que no es posen els mitjans perquè aixó puga ser 
una realitat, no ja l’assoliment per igual de la competència comunicativa i l’ús social de les
dues llengües, sinó que la desigualtat de tracte comença per no regular de manera adequada
—de vegades ni es regula— els procediments que emanen dels objectius que es volen
aconseguir per l’aplicació de la llei. 

El sistema educatiu valencià, tot i que pròpiament caldria parlar d’un únic sistema en el
conjunt de l’Estat, s’ha d’organitzar i regular a partir de les competències plenes en matèria 
educativa de la Generalitat Valenciana. Això no obstant, té reconegudes ja en la pròpia
LOGSE les finalitats educatives relatives al tractament de la llengua pròpia, el valencià. Què
diu la LOGSE?: 

Article 13. L'educació primària contribuirà a desenvolupar en els xiquets les següents capacitats: a)
Utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i la llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma
[…] Article 19. L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes les següents 
capacitats: a) Comprendre i expressar correctament en llengua castellana i en la llengua pròpia de la
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Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, orals i escrits [...] Article 26. El batxillerat
contribuirà a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats: a) Dominar la llengua castellana i la 
llengua pròpia de la Comunitat Autònoma. 

Tot i que la LOGSE atorga igualtat de tracte a amdues llengües, resulta cabdal per a
qualsevol política educativa reconéixer que el punt de partida per a cadascuna és ben 
diferent. Per tant, es tracta de veure quin esforç polític ha realitzat i realitza l’Administració
per donar al valencià l’especial respecte i protecció que li atorga l’Estatut d’Autonomia i la
LUEV, per tal d’assolir, si més no, la igualtat en matèria educativa definida a la LOGSE. 

   1. L’ensenyament en valencià, en xifres. 

En els últims anys, l’increment de centres amb un Programa d’Ensenyament en Valencià
(PEV) o d’Immersió Lingüística (PIL), i de l’alumnat que rep aquesta modalitat 
d’ensenyament, ha estat el següent: 

  Centres públics i privats 
concertats 

Alumnat 

Curs Primària Secundària Primària Secundària 

94/95 511 86 55.981 8.546 

95/96 559 99 63.790 10.487 

96/97 603 118 72.400 14.013 

97/98 622 138 80.615 17.113 

98/99 634 177 88.151 21.747 

99/00 644 193 96.171 25.247 

00/01 650 213 102.250 30.320 

01/02 655 230 106.000 (*) 34.000 (*) 

(*) Dades aproximades, pendents de tancament. 

Total alumnat 679.520 (Infantil i Primària 370.454. Secundària 309.137).
Font: Conselleria de Cultura i Educació. Generalitat Valenciana. 

Com es pot veure al quadre, al llarg del període estudiat, en educació infantil i primària,
l’increment de centres que apliquen un Programa d’Ensenyament en Valencià o d’Immersió
Lingüística es ralentitza cada any: 48 nous col·legis de 1995 a 1996, seguit de 44, 19, 12, 10,
6 i 5 en aquest curs. En els centres de secundària, l’increment ha estat major d’un any a
l’altre: 13, 19, 20, fins a 39 en 1998-99; en el curs 1999-00, però, es va produir un fort 
descens del creixement, doncs la xifra de 16 nous centres retornà a ritmes dels anys 95/96,
una tendència que continuà l’any passat amb 20 nous centres i enguany amb 18. En general,
el creixement a secundària respon, per una banda, a que s’ha de donar continuïtat a 
l’alumnat que finalitza l’educació primària, però també s’hi dóna un creixement de nova
entrada amb alumnat que ha cursat primària en un programa d’incorporació progressiva i
no en valencià. 
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Més enllà de les dades, en general, tant a primària com a secundària, cal un control —que 
no es fa— de l’aplicació dels programes per tal de tenir un coneixement exacte del que és la
realitat en relació al que diuen les estadístiques. Per exemple, sabem que a molts instituts de
les zones valencianoparlants no s’imparteixen en valencià el mínim de dues assignatures no
lingüístiques per grup i curs en el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP). Cal recordar,
a més, que la normativa d’admissió de l’alumnat no sols no contribueix a la continuïtat dels
programes d’ensenyament en valencià entre un tram educatiu i el següent, sinó que
l’entrebanca. 

La ralentització descrita no es produeix perquè s’estiga a punt d’esgotar les possibilitats
d’implantació, ja que els 863 centres que tenen un programa d’ensenyament en valencià 
(655 col·legis d’infantil i primària més 230 instituts), descomptats el privats concertats (35),
representen no més enllà del 59% del total dels centres públics (1.395, entre col.legis i
instituts). A la fi, estudia en valencià el 20,60% de tot l’alumnat d’infantil, primària i 
secundària. S’està lluny d’haver arribat a cap mena de sostre. 

Per entendre millor el significat de les dades globals s’han de fer algunes consideracions
més. Una aproximació territorial a les dades anteriors ens diu que, considerant només la 
població escolar de les zones de predomini lingüístic valencià —que és on s’apliquen 
lògicament els programes PEV i PIL— hi ha marge per al creixement (*). 

Alumnat que estudia en valencià 

Curs 2000-01 Alacant Castelló València 

Educ.Infantil 21% 58% 33’5% 

Educ. Primària 17% 52% 27% 

Ed. Secundària 10% 23% 14% 

(*) La població escolar de les zones de predomini lingüístic valencià representa el 88’23%
del total. 

Amb tot, la dada més important és, com ja s’ha dit, que el pes de la normalització lingüística 
en l’àmbit escolar recau sobre els centres públics. A la província d’Alacant encara s’ha
incorporat enguany el primer centre privat concertat, el col·legi de Carmelites de Dénia. 

En definitiva, és cert que l’ensenyament en valencià continua augmentant, però també ho és 
que dels 863 centres que imparteixen ensenyament en valencià només el 4% són centres
privats-concertats. La conseqüència és que s’està creant la tendència a configurar una mena
de doble xarxa educativa, ensenyament públic en valencià i concertat privat en castellà. Per 
entendre la importància de la dada només cal recordar que al voltant del 32% de l’alumnat
valencià s’escolaritza en centres privats i que aquesta proporció s’inverteix a favor de
l’ensenyament privat en algunes de les ciutats més importants del país. Sens dubte, encara
que en la xarxa pública hi ha encara molt a fer, és l’ensenyament concertat el factor decisiu
per al progrés de l’ensenyament en valencià. 

   2. El professorat i el coneixement del valencià. 

Divuit anys després de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983),
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encara arriba professorat sense titulació o sense competència lingüística en valencià a
centres que tenen un programa d’ensenyament en valencià. Açò ocorre amb tots els
sistemes de provisió: bé com a resultat d’adjudicació de vacants a professorat sense
destinació definitiva, bé mitjançant els propis concursos de trasllats i, fins i tot, quan es
donen destinacions en comissions de serveis, quan la seua concessió és discrecional per part 
de l’Administració. 

Pel que fa a Infantil i Primària, en les adjudicacions de llocs de treball al professorat sense
destinació definitiva del mes de juliol passat, 1.020 vacants es van assignar sense requisit
lingüístic, corresponents a centres amb un PIP o amb la combinació d’un PIP/PIL. 

En el cas de professorat de secundària també s’han donat vacants que exigeixen
coneixement del valencià a persones que no en saben, sobretot en Tecnologia.
Generalment, açò passa per falta de personal amb la corresponent competència lingüística. 
Com la planificació de la formació necessària no abasta les persones que, dins les borses de
treball, són a l’espera de ser requerides, quan cal nomenar més gent, no se’n troba de
titulada. 

Per avançar definitivament en la resolució d’aquest problema, el professorat s’hauria 
d’incorporar al sistema educatiu ja capacitat des de la Universitat per impartir les classes en
qualsevol de les dues llengües oficials. Igualment, s'hauria d’exigir eixe mateix coneixement
com a requisit per a ingressar a la Funció Pública. No haver-ho fet així fins ara significa que 
cada vegada que hi ha hagut oposicions el problema s’ha fet més gros, per acumulació.
Mitjançant les oposicions de 1999 van ingressar, només al cos de mestres, 900 docents en el 
País Valencià, una xifra semblant a la de la convocatòria de 2000, i en 2001 en van ser
1.079. Al voltant del 60% és professorat interí i, per tant, una bona part ja té coneixements
de valencià. En secundària, però, l’oposició d’enguany l’han superada només que el 39% 
d’interins. Entre la resta de persones seleccionades n’hi ha moltes que no coneixen el
valencià, però ja estan treballant en vacants per a les quals cal tenir coneixement de les dues
llengües oficials. En el millor dels casos, encara tardaran tres anys a obtenir la titulació 
necessària. Si, com ha anunciat el Govern valencià, en les oposicions de 2002 hi haurà
requisit lingüístic, s’aturarà definitivament el creixement del problema i només caldrà
resoldre el que hi ha, que no és poca cosa. 

   3. Els recursos humans i didàctics. 

Es constata cada curs l’escassesa de recursos que pateixen els centres. La Conselleria no
edita suficients materials de suport per al professorat que imparteix la seua matèria en
valencià i al mercat hi ha ben poc de material complementari, la qual cosa és remarcable en 
el cas d’Educació Especial i Tecnologia. I açò ocorre a banda de la qüestió de
l’«homologació» del material curricular per la pròpia Administració. Perquè l’obligada
homologació ha esdevingut, en els últims temps, un autèntic problema de censura prèvia, 
intolerable per a l’exercici lliure de la docència, però també un factor que contribueix al buit
de producció i distribució de materials. Després d’anys successius de «sequera» absoluta, en
desembre de 1999, la Conselleria va fer un enviament de material als centres per a primària i
primer cicle d’ESO amb contes, poemes i cançons, per una banda, i cal·ligrames i dues
unitats didàctiques sobre els Drets Humans i sobre La Valldigna, per altra. Aquest curs
arribaran als centres una unitat didàctica sobre la pilota valenciana i un treball adreçat al
professorat sobre estratègies d’aprenentatge. Com es pot entendre, açò és molt poca cosa.
Per altra banda, amb els recursos pressupostaris passa el mateix: des de 1992 fins 1999, 
l’assignació econòmica per unitat o grup en concepte de suport a l’ensenyament en valencià
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ha baixat d’any en any, en termes relatius i absoluts, fins el punt d’haver perdut 70 punts (!)
respecte a l’IPC acumulat en el mateix període. Aquesta política està molt lluny d’acomplir 
amb l’especial protecció del valencià que ordena l’Estatut. 

Pel que fa als recursos humans, l’assessoria de valencià, el servei que dins la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística s’encarrega de la 
promoció de l’ensenyament de i en valencià i de l’assessorament tècnic als centres, continua
pràcticament amb el mateix nombre d’efectius des de fa anys. Des de 1992, només el 
novembre passat es va augmentar el nombre d’assessors en dos. Actualment, per a tot el 
País Valencià, només hi ha 18 assessors d’infantil i primària i 6, només 6, per a secundària,
dels quals, una sola persona s’ha d’encarregar de tota la província de Castelló. És
absolutament insuficient el nombre d’assessors per al nombre de centres que fan 
ensenyament en valencià i per procurar que continuen augmentant. 

  4. El desenvolupament normatiu. 

Pel que fa a la regulació dels centres, tampoc no existeix una línia d’intervenció progressiva,
sinó més aviat s’han cristal·litzat els problemes dels inicis o s’ha fet una política 
contradictòria. Només l’exigència del requisit lingüístic en les properes oposicions
representa un canvi notable en aquesta conjuntura. Això no obstant, el sistema educatiu
encara patirà durant uns anys els efectes d’una política contradictòria d’efectes perversos.
Veiem per què. 

En referència a l’apartat 2 d’aquest informe, en 1997 es van catalogar com a bilingües tots
els llocs de treball dels col·legis públics d’infantil i primària, amb ocasió de l’adscripció del 
professorat del cos de mestres als nous llocs de treball resultants de l’aplicació del nou
sistema educatiu. Tanmateix, simultàniament, es promulgà una moratòria adreçada al
professorat participant segons la qual tothom podia quedar exempt d’haver de tenir 
competència en valencià fins l’any 2007, a les zones valencianoparlants, i fins el 2012 a les
castellanoparlants. Dels 17.000 mestres que es van adscriure aleshores (tots els que tenien
una destinació definitiu), un nombre indeterminat (perquè és una informació que 
l’Administració no ha donat mai) ho van fer a qualsevol lloc de qualsevol centre sense haver
de demostrar que en sabien, de valencià, tingueren o no la titulació pertinent. Però n’hi ha
més. Des d’aleshores, el mateix professorat que es va acollir a la moratòria, pot participar 
—i de fet ho fa— en els concursos de trasllats per obtenir una nova vacant de qualsevol
centre en les mateixes condicions. És a dir, es pot traslladar amb la moratòria inclosa, fins
que s’esgote el termini abans esmentat. En conseqüència, tots els cursos hi ha un nombre
indeterminat de mestres sense competència en valencià que arriben com a definitius a
vacants de centres amb un programa bilingüe, bé siga un PIP, un PEV o un PIL.
Afortunadament, el professorat actua, en general, amb un gran sentit de la responsabilitat i 
no es generalitza el problema. 

Pel que fa a secundària, és més senzill d’explicar la situació dels centres: moltes línies
acabaran en l’ESO perquè els instituts no disposen de professorat amb titulació ni amb 
competència, ja que no s’hi ha regulat fins ara. Així doncs, el que es fa en valencià depèn del
fet fortuït que hi haja el professorat adient i amb voluntat, ja que en els concursos de
trasllats cap vacant apareix catalogada amb un criteri lingüístic. Igualment, ja és greu que, 
ara mateix, no hi haja planificació en Batxillerat o en els Cicles Formatius per tal de donar
continuïtat a les línies de l’ESO. En relació a aquest tema, cal fer esment de l’acord subscrit
entre l’Administració i els sindicats en juny de 1999 sobre les plantilles dels instituts de
secundària on apareix, per primera vegada, el compromís de procedir a la catalogació dels
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llocs de treball. L’acord diu literalment: 

"Donada la cooficialitat del valencià i del castellà i del coneixement que de les dos llengües ha de tindre tot el 
professorat de la Comunitat Valenciana, com determina l’art. 23 de la Llei 4/1983, i amb la finalitat de
donar continuïtat als programes d’educació bilingüe que l’alumnat haja cursat en Educació Primària, tot el 
professorat d’Educació Secundària que estiga impartint docència tant en nivells obligatoris com no
obligatoris, haurà de tindre la capacitació lingüística i tècnica adequada per a impartir l’ensenyament en
qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

Per això, l’Administració educativa i les organitzacions sindicals es comprometen a negociar, en el marc de
la Mesa Sectorial d’Educació, un model de catalogació lingüística de les plantilles dels instituts i seccions
d’Educació Secundària, així com un pla de formació adequat, perquè el professorat puga adquirir la
necessària capacitació lingüística ". 

Ara bé, aquest acord encara no s’ha desplegat i, per tant, no té efectes. 

Per altra banda, cal recordar que la major part dels col·legis que apliquen el Programa 
d’Immersió Lingüística no compten amb el professorat de suport previst a la normativa per
dur endavant el programa, normativa que només es va desplegar durant els dos primers
anys de vigència. 

    

5. Les exempcions d’aprendre valencià. 

D’acord amb la llei, hi ha un nombre tan elevat d’exempcions de l’assignatura de valencià a
les zones castellanoparlants (quan l’obligatorietat hauria de ser el mínim que permetria
parlar de cooficialitat) que, de fet, no es pot dir que el valencià és llengua cooficial en tot el 
país. Quan l’alumnat que ha fet ús del dret a demanar l’exempció —en ocasions com a 
conseqüència de campanyes organitzades des dels propis centres— es desplaça per seguir 
els seus estudis en un altre centre de zona valencianoparlant, es troba amb vertaders 
problemes. A més, el fet que l’alumnat exempt de l’avaluació del valencià haja de romandre
a l’aula fa de vegades impossible l’aprofitament de les classes per la resta. Davant d’açò, cal
actuar en positiu, amb campanyes de promoció institucionals específiques per a aquestes 
zones. Amb tot, la cooficialitat hauria de ser el punt de partida de tota acció institucional,
per a la qual cosa caldria modificar la LUEV. 

Igualment, a les zones valencianoparlants, encara es permeten les al·legacions de les famílies 
per tal de no seguir el programa bilingüe aprovat pel consell escolar del centre. Es pretén
amb açò que no se’ls aplique el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP), quan es tracta
d’un programa de mínims que, encara ben fet, difícilment garanteix que l’alumnat arribe a 
poder utilitzar les dues llengües en igualtat de condicions. 

En aquest mateix sentit, molts centres privats concertats han començat a plantejar-se en els 
darrers cursos que l’Àrea de Coneixements del Medi, en un PIP, s’ha d’impartir en valencià, 
cosa que fa molts anys haurien d’estar fent. Sorprenentment, ni la pròpia Administració té
les dades que permetrien conèixer l’abast d’aquestes disfuncions. 

Per altra banda, el Pla de Normalització Lingüística, una eina ben pensada per a l’extensió 
de l’ús del valencià més enllà de l’àmbit curricular, ha de ser objecte de seguiment per la
inspecció educativa si es vol redreçar una situació que considerem molt insatisfactòria. A les
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zones castellanoparlants, molt pocs centres el fan. I a les zones valencianoparlants, en són 
molts els que no l’apliquen. 

   6. L’ús del valencià per l’Administració. 

La mateixa Administració s’ha quedat al marge de la LUEV. Senzillament, el valencià
sembla que ha deixat de ser llengua oficial perquè s’usa ben poc. Aquesta actitud és 
generalitzable al conjunt del Consell, i molt especialment als usos lingüístics de la
Presidència de la Generalitat. El Govern valencià no té la voluntat de jugar un paper
exemplificador que afirmaria la cooficialitat i li donaria al valencià el prestigi que atorguen 
les institucions. 

Però el més greu és que la Generalitat incompleix la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià
en la catalogació lingüística del seu funcionariat: només l’1% dels llocs de treball de
l’Administració autonòmica tenen com a requisit el coneixement del valencià. Un estudi de
l’STEPV-Intersindical valenciana revela que, dels 16.500 llocs de treball catalogats per
l’Administració del Consell de la Generalitat Valenciana, només 165 places tenen com a 
requisit el coneixement en alguna mesura del valencià. Dos anys després d’haver-ho 
denunciat, tot continua igual. L’estudi demostra, a més, que els llocs de treball del personal
dedicat a la traducció i correcció de textos, Assessories Lingüístiques i Tècnics Mitjans de 
Promoció Lingüística, suposen un total de 68, però clarament mal distribuïts, ja que la
Conselleria de Cultura i Educació acapara 42 llocs de treball, dos terceres parts del total. La
resta dels llocs de treball amb el requisit lingüístic són 97. Entre els llocs no reservats a 
tasques directament lingüístiques, sorprèn l’absència absoluta de llocs de treball amb el
requisit del certificat de coneixements de valencià de grau superior. D’altra banda, només
dues conselleries, Presidència i Cultura, contemplen que per a alguna persona de la seua
plantilla se li requeresca un grau mitjà. La resta de conselleries exigeixen, com a molt, el
grau elemental. Tampoc no hi ha cap lloc de treball amb requisit de coneixement de
valencià de qualsevol nivell en distints departaments de l’Administració: Conselleria de la
Portaveu del Govern; IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries); IVE (Institut
Valencià d’Estadística); OPVI (Organisme Públic Valencià d’Investigació). Altres
conselleries compten amb escassos llocs de treball, com ara la de Medi Ambient, amb
només una plaça de tècnic mitjà de promoció lingüística. Obres Públiques, Sanitat i l’IVAJ
(Institut Valencià de la Joventut) tenen només tres llocs, mentre que Benestar Social en té 8,
i Indústria, 7. Esment particular mereix el cas de la Conselleria d’Agricultura que només
disposa de dos tècnics lingüístics i tres llocs amb requisits de coneixements orals. L’actuació
de la Presidència de la Generalitat en aquest cas il·lustra novament sobre la desprotecció 
absoluta en què es troben els drets lingüístics dels ciutadans i les ciutadanes valencians. 

En conclusió, el nombre de centres que tenen un programa d’ensenyament en valencià va
en augment, però el ritme d’ampliació s’ha ralentitzat de forma notable en els darrers anys. 
L’estancament durà ja tres cursos. Però tot i que les dades indiquen què hi ha demanda
social, el que s’està fent des de la Generalitat permet que el valencià no reba l’especial
protecció estatutària i que, en conseqüència, continue ben allunyat del tracte que gaudeix 
l’altra llengua oficial. Per raons polítiques i de caire sociolingüístic, és especialment greu que
els centres privats concertats configuren, de fet, una xarxa educativa al marge de la
incorporació del valencià com a llengua d’ensenyament i de comunicació. Malgrat el temps
transcorregut des de l’aprovació de la LUEV, cada curs continuen les queixes per no
proveir els programes d’ensenyament bilingüe de professorat amb la necessària
competència lingüística, la qual cosa provoca el seu desprestigi i conculca el dret de les
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famílies a rebre un ensenyament de qualitat quan la llengua elegida és el valencià. 

Atenent tots aquests factors, la demanda social podria deixar de ser el motor de la
normalització si no rep l’estímul polític i social que la retroalimente. 

València, 5 d'octubre de 2001  
 



 

 921

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 36 
 

Informe sobre l’ensenyament  
en valencià 2003  

del Sindicat de l’Ensenyament (STEPV) 



 

 922



 

 923

ANNEX 36 
 
  

 
 

   

 
Informe sobre l'ensenyament en 

valencià - 2003 
  

 En 20 anys, la Llei d’Ús i Ensenyament encara no ha
complit els seus objectius  

Només dos de cada deu alumnes estudien
en valencià  

 

La valoració de l’abast dels programes d’ensenyament en valencià en el moment
actual s’ha de contemplar dins l’evolució, en els últims anys, de l’increment de
centres amb un Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) o d’Immersió
Lingüística (PIL) i sobretot, de l’alumnat que rep aquesta modalitat d’ensenyament.  

Cal advertir d’avantmà que, tot i ser significatiu el nombre de centres que
imparteixen aquests programes, la diversitat de situacions que permeten
incloure’ls en la relació oficial que publica l’Administració suposa que aquesta dada
no explicite amb precisió l’extensió de l’ensenyament en valencià en el sistema
educatiu i fins i tot pot ser motiu de confusió. Un centre s’inclou en aquesta
modalitat educativa tant si només té afectat un sol grup d’alumnes (per exemple, el
grup de tres anys en un centre d’una sola línia que acaba de començar el
programa), varis grups, una línia sencera o la totalitat del centre. És a dir, cadascun
dels centres comptabilitzats en aquest treball pot escolaritzar en valencià una
desena o centenars d’alumnes, mentre n’escolaritza simultàniament en castellà
aproximadament els mateixos, més o menys. En definitiva, és el nombre
d’alumnes que cursen els seus estudis en valencià la dada més il·lustrativa
per saber fins on s’ha arribat 20 anys després de l’aprovació de la Llei d’Ús
i Ensenyament en Valencià (LUEV).  

   

  Centres públics i privats concertats Alumnat 
Curs Primària Secundària Primària Secundària 
94/95 511 86 55.981 8.546 
95/96 559 99 63.790 10.487 
96/97 603 118 72.400 14.013 
97/98 622 138 80.615 17.113 
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98/99 634 177 88.151 21.747 
99/00 644 193 96.171 25.247 
00/01 650 213 102.250 30.320 
01/02 655 222 106.528 30.891 
02/03 671 241 112.164 35.133 

Font: Conselleria de Cultura i Educació. Generalitat Valenciana.
    

Total General 
Alumnat 671.294   Total Infantil i 

Primària 371.274  Total Secundària 300.020 

Total General 
Centres 1.882   Total Públics 1.475  Total Privats 

Concertats  407 

   

Educació Infantil i Primària  

Com es pot veure al quadre, durant el període estudiat, en Educació Infantil i
Primària, cada curs es produeix un increment menor que l’anterior de
centres que apliquen un Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) o
d’Immersió Lingüística (PIL), excepte enguany. La seqüència és aquesta: 48
nous col·legis de 1995 a 1996, seguit de 44, 19, 12, 10, 6, 5 en 2001-02, i 16 en
aquest curs, amb un lleuger reviscolament.  

Educació Secundària  

En els centres de Secundària l’increment ha estat major cada any en el primers
quatre cursos: 13, 19, 20, fins a 39 en 1998-99, però en el curs 1999-00 es va
produir un fort descens del creixement, amb només 16 nous centres, un ritme que
s’ha mantingut en els tres últims cursos: en 2000-01, 20 nous centres, 18 el curs
passat i 19 en l’actual. En general, el creixement a Secundària respon, per una
banda, a que s’ha de donar continuïtat a l’alumnat que finalitza l’Educació Primària,
tot i que també s’hi dóna un cert creixement de nova entrada amb alumnat que ha
cursat Primària en un Programa d’Incorporació Progressiva i no en valencià.  

Més enllà de les dades, cal recordar que la normativa d’admissió de l’alumnat
no sols no contribueix a la continuïtat dels programes d’ensenyament en
valencià entre un tram educatiu i el següent, sinó que l’entrebanca:
l’adscripció entre centres de Primària i de Secundària, sovint no contempla
que l’alumnat puga continuar en el programa bilingüe en què s’ha iniciat
l’escolarització. Però el problema és molt més greu quan es tracta
d’ensenyaments postobligatoris: la diversificació en quatre modalitats de
Batxillerat i en nombrosos cicles formatius en la Formació Professional és
sistemàticament obviada per la Conselleria a l’hora de planificar la
continuïtat de l’ensenyament en valencià.  
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En tot cas, interessa aclarir que la desacceleració descrita no es produeix
perquè s’estiga a punt d’arribar al sostre d’implantació. Veiem què
representa l’actual extensió i, per tant, el marge d’actuació que resta. 

a. Els 912 centres que tenen un programa d’ensenyament en valencià
(671 col·legis d’Infantil i Primària, més 241 de Secundària) representen el
48,45% del total (1.882, entre públics i privats concertats), però la
immensa majoria són públics, com ara es veurà, i la seua distribució
territorial és molt irregular.  

b. Els centres privats concertats amb alguna línia en valencià són 57,
amb una distribució geogràfica desequilibrada: només n’hi ha dos en tota la
província d’Alacant (els dos a Dénia), sis a la de Castelló i la resta a la de
València. Convé aclarir que en 18 dels 57 centres es tracta de la
mateixa empresa, titular alhora d’un centre de Primària i un de
Secundària, és a dir, són 39 les empreses privades que han acollit
programes d’ensenyament en valencià per al seu alumnat. Aquests 57
centres representen el 6,25% del total que fan l’ensenyament en
valencià. Respecte al que suposen dins del seu propi col·lectiu, les 39
empreses al·ludides són el 9,58% de les 407 que hi ha al País Valencià, és a
dir, el 90% restant han bandejat, fins ara, l’ensenyament en valencià.  

c. Pel que fa a la xarxa pública, els 859 centres amb ensenyament en
valencià representen el 58% de tots els públics d’Infantil, Primària,
Secundària i Educació Especial, les modalitats i trams educatius que
l’Admistració inclou en les seues dades sobre l’ensenyament en valencià. La
distribució territorial també és molt irregular quan es tracta dels centres
públics: mentre a la província d’Alacant són el 42%, en la de Castelló són el
81,73% i en la de València el 68%.  

d. Com s’ha dit al començament, si el nombre de centres dóna una idea sobre
l’abast de l’ensenyament en valencià, sobretot de la seua distribució
territorial i sectorial (quins centres, en quines poblacions i de quina
titularitat) és el nombre d’alumnat escolaritzat en valencià la
referència definitiva: en aquest curs, 147.297 alumnes d’Infantil,
Primària i Secundària, els quals representen vora el 22% del total,
exactament el 21,94%.  

Conclusions  

És cert que l’ensenyament en valencià continua augmentant, però amb una
desacceleració que dura ja molt de temps i amb desequilibris notables, el
principal dels quals és que dels 912 centres que imparteixen ensenyament en
valencià només el 6,25% són centres privats-concertats. La conseqüència és
que s’està creant la tendència a configurar una mena de doble xarxa educativa,
ensenyament públic en valencià i concertat privat en castellà. Per entendre
la importància de la dada només cal recordar que al voltant del 32% de
l’alumnat valencià s’escolaritza en centres privats i que aquest percentatge és
superior, fins i tot majoritari, en algunes de les ciutats més importants del país. Tot
plegat dóna com a resultat que, després de 20 anys de vigència de la LUEV,
només estudien en valencia poc més de dos alumnes de cada deu.  

No està justificada una valoració triomfalista de la política lingüísca
realitzada fins ara pel Govern valencià. Ans al contrari, la perpetua
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problematització pública de l’ensenyament en valencià —censura del lèxic,
dels materials curriculars i d’autors, proscripció de la titulació superior de les
universitats valencianes, l’entrebanc a l’extensió dels programes en valencià a
poblacions com ara Gandia, o darrerament els projectes per desplegar la LOCE—, la
castellanització, acompanyada de la banalització més barroera, dels mitjans de
comunicació públics i el bandejament del valencià pel mateix Govern en les seues
intervencions públiques i administratives, no poden més que desincentivar i jugar a
la contra de la promoció que fan els moviments cívics. No són, precísament, les
millors maneres d’atorgar l’especial respecte i protecció que l’Estatut
d’Autonomia ordena per a la llengua pròpia dels valencians.  

València, 7 de maig de 2003. 
 
QUADRES 
  
 1.- evolució dels increments dels programes en valencià 
2.- evolució dels increments dels centres amb programes en valencià 
3.- titulars de centres privats concertats amb programes en valencià 
4.- centres públics amb programnes en valencià 
5.- centres amb programes en valencià 
6.- percentatge total d'alumnat amb i sense programes en valencià 
7.- percentatge de centres amb i sense programes en valencià 
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Consideracions sobre l’informe 

Idees generals 

• Enguany es compleixen 25 anys que els primers centres públics
començaren l’ensenyament en valencià. CP Sant Jaume d’Almoines i CP
Censal de Castelló. Ara per ara, considerem que l’abast del treball realitzat
a favor de l’ensenyament en valencià ha estat poc significatiu, si analitzem
que només arriba al 20% de l’alumnat.  

• Al llarg d’aquestos anys sempre s’han fet anàlisis quantitatius del
creixement de l’ensenyament en valencià, quants centres, quants alumnes,
etc., però no anàlisis qualitatius.  

• Anàlisi dels Programes Bilingües: PIP, PEV i PIL.  
• L'aprovació de la LOQE i el seu desenvolupament, obligatorietat de

l’augment de les hores de castellà al 1r Cicle de Primària, segurament
s'ajornarà per possibilitar un procés de reflexió, anàlisi i d'un nou acord per
al sistema educatiu. Per tant, és el moment propici perquè la
comunitat educativa valenciana òbriga un procés de debat i diàleg
per tal de corregir les mancances i els desequilibris que ara
presenta l’ensenyament en valencià i dissenyar el futur que volem
per a l’escola pública, popular i valenciana.  

• Les dades que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports facilita tots els
anys sobre la incidència de l’ensenyament en valencià presenta les
següents mancances:  

o Comptabilitza per centres en lloc de fer-ho per línies que oferten un
programa d’ensenyament en valencià, és a dir, un centre públic de
dues línies que desenvolupa un PEV i un PIP es comptabilitzat com a
PEV, però no comptabilitza la línia en castellà (PIP).  

o Pel que fa a l’alumnat, compta tots els alumne del centre, quan el
programa d’ensenyament en valencià, PEV i/o PIL, només afecta a
un nivell, dos, etc., és a dir, l’ensenyament en valencià en aqueix
centre només abasta els nivells d’Ed. Infantil 3 i 4 anys.  
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 Introducció 

En l'Informe sobre l'ensenyament en valencià de l'any 2003 s'assenyalaven els
desequilibris notables que presenta l'ensenyament en valencià arreu del País
Valencià: 

• "L’ensenyament en valencià continua augmentant, però amb una
desacceleració, i amb desequilibris notables. Aquesta no es produeix perquè
s’estiga a punt d’arribar al sostre d’implantació.  

• S’està creant la tendència a configurar una mena de doble xarxa
educativa, ensenyament públic en valencià i concertat privat en
castellà.  

• La distribució territorial és molt irregular quan es tracta dels centres públics:
mentre a la província d’Alacant són el 42%, en la de Castelló són el 81,73% i
en la de València el 68%.  

• La normativa d’admissió de l’alumnat no sols no contribueix a la continuïtat
dels programes d’ensenyament en valencià entre un tram educatiu i el
següent, sinó que l’entrebanca: l’adscripció entre centres de Primària i de
Secundària, sovint no preveu que l’alumnat puga continuar en el programa
bilingüe en què s’ha iniciat l’escolarització. Però el problema és molt més
greu quan es tracta d’ensenyaments postobligatoris: la diversificació en
quatre modalitats de Batxillerat i en nombrosos cicles formatius en
la Formació Professional és sistemàticament obviada per la
Conselleria a l’hora de planificar la continuïtat de l’ensenyament en
valencià."  

Les dades d'aquest curs segueixen confirmant la desacceleració i els desequilibris
abans esmentats. 

  Centres públics 
i privats concertats 

Alumnat 

Curs Primària Secundària Primària Secundària 

94/95 511 86 55.981 8.546 

95/96 559 99 63.790 10.487 

96/97 603 118 72.400 14.013 

97/98 622 138 80.615 17.113 

98/99 634 177 88.151 21.747 

99/00 644 193 96.171 25.247 

00/01 650 213 102.250 30.320 

01/02 655 222 106.528 30.891 

02/03 671 241 112.164 35.133 

03/04 691 259 116.009 36.921 

A tot això, l'aprovació de la LOQE i el seu desenvolupament, segurament s'ajornarà
per possibilitar un procés de reflexió, anàlisi i d'un nou acord per al sistema
educatiu. Per tant, és el moment propici perquè la comunitat educativa valenciana
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òbriga un procés de debat i diàleg per tal de corregir les mancances i els
desequilibris que ara presenta l’ensenyament en valencià i dissenyar el futur que
volem per a l’escola pública, popular i valenciana. 

 

Programes d'ensenyament en valencià 

La Llei d'Ús en el seu articulat diu referint-se a l'ensenyament "(...) Al final dels
cicles educatius, i qualsevol que haja sigut la llengua habitual en iniciar els
estudis, els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per
escrit, el valencià en igualtat amb el castellà" (art. 19.2). 

Per a acomplir això l’Administració valenciana va optar per la combinació de dos
models: el d’incorporació progressiva (PIP) i el d'ensenyament en valencià
(PEV i PIL). 

Model d'ensenyament en valencià 

PEV: Adreçat a xiquets i xiquetes majoritàriament valencianoparlants. S’utilitza el
valencià com a llengua principal en la instrucció. Es prestigia la llengua pròpia de
l'alumnat, s’augmenta la competència lingüística i també s'assoleix un bon domini
del castellà. En els centres d’Educació Secundària el programa s’adreça tant a
l’alumnat valencianoparlant com castellanoparlant. 

PIL: Dissenyat per a xiquets i xiquetes majoritàriament castellanoparlants, les
famílies dels quals opten voluntàriament per una escola en valencià, perquè així
s’integren lingüísticament des de l’inici de l’escolaritat. 

 

PEV/PIL Primària Secundària 

Alacant 167 63 

Castelló 148 43 

València 376 153 

TOTAL 691 259 

 

Model d'Incorporació Progressiva 

PIP: En els centres ubicats en les poblacions de predomini lingüístic valencià que no
apliquen el Programa d'Ensenyament en Valencià o el Programa d'Immersió
Lingüística, s'adoptarà el Programa d'Incorporació Progressiva, en el qual la llengua
base d'aprenentatge serà el castellà. El Disseny Particular del Programa
d'Incorporació Progressiva inclourà, com a mínim, dues àrees no lingüístiques. 
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PIP Primària Secundària 

Alacant 238 70 

Castelló 34 39 

València 367 143 

TOTAL 639 252 

La coexistència de tots dos models en el sistema educatiu valencià ha estat, i és
alta en tot el territori de predomini lingüístic valencià. No hi ha la possibilitat, des
del punt de vista legal i normatiu, d’un ensenyament monolingüe. Els centres
educatius i l'alumnat que hi assisteix han d’utilitzar el valencià com a llengua
vehicular en un mínim de dues àrees no lingüístiques. 

La perspectiva no és tan satisfactòria pel que fa als centres ubicats en poblacions de
predomini lingüístic castellà, els quals realitzen programes de sensibilització
lingüística. 

Les dades quantitatives que ens proporciona tots els anys l'administració, ens
informa que els centres que apliquen els programes d'ensenyament en valencià
(PEV i/o PIL) se xifra al voltant del 50%, però només comprén el 20% de l'alumnat
de tot el País Valencià. 

Ara bé, estan acomplint aquests programes el que la Llei d'Ús fixava?
Únicament els programes del model d'ensenyament en valencià, és a dir PEV i PIL,
garanteixen que l'alumnat en acabar els seus estudis obligatoris tinguen la mateixa
competència oral i escrita en valencià i castellà. Per tant, el model d'incorporació
progressiva (PIP) ha fracassat en el seu intent d'aconseguir els objectius que la Llei
d'Ús marcava. Així i tot, la seua presència al sistema educatiu valencià és alta, ja
que desenvolupen aquest programa el 50% de centres. 

Recentment, l'IVAQE ha fet públic els resultats de l'avaluació realitzada en 14
col·legis del País Valencià on es desenvolupen programes plurilingües (PEBE), els
resultats de l'estudi assenyalen que els alumnes que segueixen programes
d'ensenyament en valencià PIL/PEV obtenen millors resultats, fins i tot en l'àrea de
castellà, que els escolaritzats en Programes d'Incorporació Progressiva. Així, l'IVAQE
planteja una sèrie de recomanacions com la generalització de l'aplicació dels
programes d'ensenyament en valencià enriquits a l'Ed. Infantil i, l'augment d'hores
de valencià en àrees no lingüístiques en els Programes d'Incorporació Progressiva. 

 

Nous horitzons per a l'ensenyament en
valencià 

Per tant, davant de la imminent obligatorietat de la incorporació de l'anglés en el 1r
Cicle de Primària, cal una adequació dels models d'ensenyament en valencià i
d'incorporació progressiva i llurs programes. 

Al llarg d'aquests vint anys, els programes del model d'ensenyament en valencià
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(PEV/PIL) han demostrat la seua eficàcia i eficiència per tal de garantir els objectius
que la Llei d'Ús fixava. Llavors, la integració de l'anglés en l'estructura d'aquests
programes, no ha suposat cap pèrdua en el seu nivell de rendiment, ja que en el
País Valencià s’ha introduït des d’Ed. Infantil en els Programes d’Educació Bilingüe
Enriquit (PEBE). 

Contràriament, el model d'Incorporació Progressiva (PIP) no ha aconseguit aquests
objectius. Per tant, la integració de l'anglés en la seua estructura, pot afeblir encara
més la qualitat d'aquest programa. Llavors, es fa urgent una nova reestructuració
del PIP o la seua substitució pels programes d'ensenyament en valencià (PEV/PIL). 

 

Conclusions 

Després de 25 anys d'ensenyament en valencià i davant de la paradoxa que ens
ofereix el sistema educatiu valencià, on els programes PEV/PIL, aconsegueixen els
objectius marcats per la legislació vigent, però només se'n beneficien el 20% de
l'alumnat i el 50% de centres. 

Així mateix, els canvis que el País Valencià ha experimentat amb la introducció de
les noves tecnologies, l’arribada constant de població amb altres llengües, la
presència dels mitjans de comunicació sobretot en castellà i anglés, etc. 

Cal exigir a l'Administració valenciana actual, actuacions urgents per tal de dotar de
qualitat el sistema educatiu valencià: 

• A les zones valencianoparlants:  
o Substitució dels PIP, en un termini de tres cursos, per programes

d'ensenyament en valencià (PEV/PIL) a tots els centres públics, tant
de Primària com de Secundària.  

o Promoure i potenciar plans d'acollida. En aquests moments de forta
afluència migratòria de ciutadans i ciutadanes d’arreu del món, és
més important que mai l’acolliment d’aquestes persones en
condicions de dignitat oferint-los i facilitant-los l’accés als recursos
bàsics de benestar, però també del coneixement del valencià com a
llengua pròpia.  

o Promoure l'aplicació dels Plans de Normalització Lingüística dels
centres sostinguts amb fons públics.  

o Establir com a requisit el tractament del valencià per als Projectes
d'Ed. Compensatòria, Innovació i Investigació Educativa.  

• A les zones castellanoparlants:  
o Entenem el concepte d'Exempció del valencià com un dret a rebutjar

el saber, la cultura, una llengua.  
o Campanyes de sensibilització i de promoció de l'ensenyament en i del

valencià a tota la societat.  
o Plans especials de Formació lingüísticotècnica per al professorat

d'aquestes zones.  
o Introducció progressiva a tots els centres sostinguts amb fons

públics, de Primària i Secundària, de Programes d'Incorporació
Progressiva, on a més del valencià, s'estudien tres àrees no
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lingüístiques en valencià al llarg de l'escolaritat obligatòria.  

A més, l'ensenyament en valencià darrerament està sofrint continus atacs que el
desprestigien socialment. Cal esmentar, per significatius, els casos de censura del
lèxic, dels materials curriculars i d’autors; proscripció de la titulació superior de les
universitats valencianes; els Reials Decrets que desenvolupen la LOQE amb
l'obligatorietat de l'augment de l'ensenyament en castellà; la prohibició a Gandia
que totes les escoles facen ensenyament en valencià, malgrat que la comunitat
educativa així ho demana; la decisió de diferenciar els títols de català i valencià en
les EOI; la versió diferenciada de valencià del BOE i de la web del Ministeri
d'Administracions Públiques; la castellanització, acompanyada de la banalització
més barroera, dels mitjans de comunicació públics; i el bandejament del valencià
pel mateix govern valencià en les seues intervencions públiques i administratives. 

  

 
 A tall de cloenda 

Vint-i-cinc anys després que les primeres escoles públiques, el CP Censal de
Castelló i el CP Sant Jaume d'Almoines, començaren el projecte d'oferir a les seues
respectives comunitats educatives l'ensenyament en valencià. Moltes coses han
passat al llarg d'aquestos anys, l'extensió de l'ensenyament en valencià ha tingut
èpoques de forts increments sobretot en l'escola pública però, ara estem davant
d'un període de fort estancament. Així, després de 25 anys hem assolit la fita
d'estendre l'ensenyament en valencià al 20% de l'alumnat del sistema educatiu
valencià. 

Ara bé, aquesta data ens ha de fer reflexionar, ja que si és manté aquesta
progressió en l'extensió de l'ensenyament en valencià, ens caldrà un segle per
poder arribar a la fita del 100% de l'alumnat, la qual cosa exigeix encetar un nou
període amb nous projectes, noves idees i sobretot amb molta més força. 

Aquest nou període ha d'estar capitalitzat per la qualitat que ofereix l'ensenyament
en valencià. Ara bé, al País Valencià s’han realitzat pocs estudis avaluatius sobre els
programes bilingües. L’IVECE ha realitzat dos estudis: 

o Curs 2000, una mostra de 1228 alumnes de 4t d’ESO, en 36 centres
públics i 18 privats, repartits en zones de predomini lingüístic castellà
i valencià.  

Resultats: El nivell de rendiment escolar de l’alumnat que ha estudiat en
programes bilingües és molt superior en totes les matèries als que no han cursat
programes bilingües. 

o Curs 2003-2004, avaluació en 14 centres que ofereixen
experimentalment el Programa Bilingüe Enriquit, des d’Educació
Infantil 3 anys.  

Resultats: 

1. Rendiment lingüístic de l’alumnat "molt positiu i equilibrat" en
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els centres de PEBE, des de la Immersió Lingüística.  
2. Major rendiment en les tres llengües del currículum, amb

l’anglès incorporat.  
3. Millor aprenentatge del valencià.  

Recomanacions: 

1. Generalitzar l’aplicació del PEBE a l’Educació Infantil.  
2. Impartir en valencià en Educació Infantil, un mínim de 10

hores setmanals, per assegurar un adequat coneixement del
valencià, per a seguir l’àrea de Ciències, Geografia i Història
(abans Coneixement del Medi), des de 1r de primària.  

3. 3.Metodologia constructivista en l’aprenentatge de la lecto-
escriptura, per tal d’afavorir les transferències lingüístiques en
les tres llengües del currículum.  

A més, cal constatar que el Sistema Educatiu Valencià està a nivell europeu, en
quant a Planificació Educativa, en oferta de Programes Bilingües però molt deficitari
en quant a la seua aplicació. 

Per tant, davant d'aquesta situació que ens trobem, cal engegar mesures urgents,
tant en el plànol institucional com en el plànol educatiu. Així en el plànol
institucional, cal refer la Llei d'Ús per tal que l'Educació Bilingüe siga assumida com
a model educatiu propi de tot el sistema educatiu valencià. 

En el plànol educatiu, cal realitzar estudis avaluatius dels rendiments dels
programes bilingües, i un rellançament de les tesis que justifiquen la qualitat de
l'educació bilingüe. Així mateix, L’Educació Bilingüe ha de procurar un enfocament
didàctic i metodològic adequat. El Sistema Educatiu Valencià ha de disposar de
professorat competent en les dues llengües oficials i amb la preparació didàctica
adient per poder oferir un ensenyament de qualitat amb un tractament integrat de
llengües. L’Educació Bilingüe ha de saber afrontar el repte del Multilingüisme i ha de
ser el motor de la Innovació Didàctica. 

Al mateix temps, cal prendre mesures per corregir els desequilibris que ara
presenta l'ensenyament en valencià com són; desequilibri territorial en la seua
implantació, la configuració d'una doble xarxa educativa pública en valencià i
concertada-privada en castellà i la continuïtat dels programes d'ensenyament en
valencià a Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Ensenyaments Especialitzats.
Així, algunes actuacions podríem ser les següents: 

• Substitució dels PIP, en un termini de tres cursos, per programes
d'ensenyament en valencià (PEV/PIL) a tots els centres públics, tant de
Primària com de Secundària.  

• En tots els IES deu haver, si més no, un programa d'ensenyament en
valencià (PEV).  

• Promoure i potenciar plans d'acollida. En aquests moments de forta
afluència migratòria de ciutadans i ciutadanes d’arreu del món, és més
important que mai l’acolliment d’aquestes persones en condicions de dignitat
oferint-los i facilitant-los l’accés als recursos bàsics de benestar, però també
del coneixement del valencià com a llengua pròpia.  
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• Promoure l'aplicació dels Plans de Normalització Lingüística dels centres
sostinguts amb fons públics.  

• Plans especials de Formació lingüísticotècnica per al professorat de les zones
novalencianoparlants.  

• Introducció progressiva a tots els centres sostinguts amb fons públics, de
Primària i Secundària, de les zones novalencianoparlant, de Programes
d'Incorporació Progressiva, on a més del valencià, s'estudien tres àrees no
lingüístiques en valencià al llarg de l'escolaritat obligatòria.  

• Introducció en el concert educatiu com a requisit per obtenir-lo el
desenvolupament de Programes d'ensenyament en valencià (PEV/PIL).  

  

 
 País Valencià, 25 d'abril de 2004 
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Informe sobre l’ensenyament  
en valencià 2005  

del Sindicat de l’Ensenyament (STEPV)
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ANNEX 38 
 

  

 
 

   

 
Informe sobre l'ensenyament en 

valencià - 2005 
     

 

 

Introducció 
L'informe del curs 2004-2005 s'ha centrat en fer un seguiment dels Programes
d'Ensenyament en Valencià i d'Immersió Lingüística en centres de Primària que passen 
a cursar primer d'ESO en un centre de Secundària. Les dades que ens arriben de
Conselleria d'Educació i Cultura sobre IES que imparteixen Programa d'Ensenyament
en Valencià es limiten a enumerar els centres però no entren a detallar quantes línies
s'imparteixen en Pev i quantes en PIP. 

L'ordre d'adscripció de centres de primària a un corresponent centre de secundària
deixa clara la configuració de programes PEV/PIL i PIP en els centres de secundària.
Així, cada IES ha d'ofertar tantes línies PEV com li corresponguen dels centres de 
primària que té adscrits. Posem un exemple: tres escoles de primària amb un PEV en
cada una d'elles estan adscrites a un mateix IES, per tant aquest haurà d'ofertar tres
línies de PEV en secundària per a garantir la continuïtat de les tres línies PEV que li 
arriben des dels centres de primària. 

Cal apuntar que únicament queden al voltant d'un 23% de CP que mantenen el 1r Cicle
d'ESO. En aquests casos les línies PEV/PIL de primària tenen continuïtat en
secundària. Però la pràctica diària ens demostra que això no estava passant fins ara en
els centres de secundària. 

En els anteriors informes sobre l'ensenyament en valencià sempre hem apuntat la nostra
preocupació per la continuïtat de les línies PEV/PIL de primària a secundària. Per tant, 
la nostra recerca en aquest informe gira al voltant d'aquest aspecte. 

  

Informe 
L'objectiu general d'aquest treball és comparar el nombre de línies d'ensenyament en
valencià de l'alumnat d'Ed. Primària i la seua continuïtat en incorporar-se l'alumnat a 
l'Ed. Secundària Obligatòria (ESO). 
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Ara per ara tots els IES tenen primer cicle d'ESO. Únicament queden al voltant d'un
23% de CP que mantenen el 1r Cicle d'ESO. Evidentment, les dades que s'han recollit
són molt significatives i amb una fiabilitat molt elevada. De la mateixa manera, es 
preveu que l'augment de la ràtio de Primària (25) a ESO (30), així com també les línies
d'ensenyament en valencià no completes dels CP puguen reduir en un 10% el nombre
de línies en Secundària, dada que ha estat comptabilitzada en l'estudi. 

Tot seguit, s'han recollit totes les dades dels IES i Seccions de la zona
valencianoparlant del País Valencià, i s'han extret totes les dades del perfil dels IES
(nombre d'unitats d'ESO, etc) de l'Ordre de 14 de desembre de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport, (DOGV 23/12/04), la qual en el seu Annex I publica el
Mapa Escolar de Secundària en el País Valencià. Així, els IES i Seccions de la zona
valencianoparlants en funcionament aquest curs 04/05 són els següents: 

Taula 1: IES i seccions de zona valencianoparlant 

 IES i Sec zona valencianoparlants
Alacant 130 98 
Castelló  49 45 
València 169 153 
País Valencià 348 296 

  

Després, s'ha fet l'estudi tècnic de cada IES i/o Secció. S'ha analitzat el seu perfil:
unitats, nombre de línies i la seua oferta lingüística; PEVs i PIPs en funcionament. Els
resultats obtinguts han estat els següents: 

Taula 2: Línies en IES i seccions de zona valencianoparlant 

 Línies en IES PIP en IES % PEV en IES % 
Alacant 251 176 71 75 29 
Castelló 155 86 55.5 69 44.5
València 420 240 57.1 180 42.9
País Valencià 826 502 60,8 324 39.2

  

Seguidament, s'ha recollit la informació de la normativa sobre l'Adscripció, a efectes
d'escolarització, de CP a IES. S'ha agrupat cada IES amb els CP que té adscrits i s'han 
comptabilitzat les línies d'ensenyament en valencià (PEV/PIL) que els centres d'Ed.
Infantil i Ed. Primària apliquen. 

Finalment, s'ha comparat l'oferta lingüística dels IES amb la dels que s'apliquen en els
CP: 
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Taula 3: Comparació de línies PEV/PIL de CPs adscrits i IES 

  PEV en IES. Línies Línies PEV/PIL en CP. Adscrits  
Alacant 75 122 -47 
Castelló 69 132 -139 
València 180 319 -139 
País Valencià 324 573 -249 

  

De les dades obtingudes s'extrau que en els 296 centres de secundària en zona
valencianoparlant s'imparteixen 324 línies de PEV i 502 línies de PIP. Això significa
que un 39'2 % dels alumnes que cursen primer cicle d'ESO en zona valencianoparlant
reben ensenyament en valencià. Cal tenir en compte que aquest 39'2 % de línies PEV
no es tradueix necessàriament en un 39'2 % d'alumnes en PEV , ja que, en molts casos,
les línies PEV tenen menys alumnes per grup que les línies PIP. 

Si comparem aquestes dades amb les de primària, observem que durant el curs
2004/2005 haurien d'haver començat 573 línies PEV que van acabar la primària el curs 
anterior. Això hauria significat un 69'37 % de línies PEV en primer curs d'ESO. Per
tant, s'han perdut 249 línies (- 29'9 %) en el pas de primària a secundària. 

Aquesta pèrdua de línies d'ensenyament en valencià entre primària i secundària no es 
deu a una falta d'infraestructures en els centres, ja que a tots els IES les línies PEV
coexisteixen amb línies PIP. 

Aquest desequilibri es produeix, més aïna, per la falta de catalogació lingüística en
secundària. El fet que els llocs de treball de primària estiguen tots catalogats amb perfil
lingüístic però sense continuïtat a secundària produeix paral·lelament una discontinuïtat
en el seguiment de les línies Pev en el canvi de primària a secundària amb el
consegüent retrocés en el procés de normalització lingüística en l'àmbit educatiu, i la
privació dels drets dels alumnes a continuar rebent l'ensenyament amb el model triat
pels pares i mares. 

Recomanacions 
Davant de la realitat que dibuixen els resultats obtinguts en l'estudi, podem afirmar que 
el sistema educatiu valencià és significativament paradoxal i contradictori ja que
solament aconsegueixen els objectius marcats per la legislació vigent l'alumnat
escolaritzat en programes d'ensenyament en valencià i que malauradament, la seua 
continuïtat en els seus estudis obligatoris està en perill. 

Per tant, cal exigir a l'Administració educativa valenciana actuacions i mesures urgents
per corregir el desequilibri que suposa per al sistema educatiu valencià, la no
continuïtat dels programes d'ensenyament en valencià en l'ESO i la resta d'estudis
postobligatoris i de règim especialitzats. Així, proposem les següents mesures i 
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actuacions: 

-Garantir la continuïtat en secundària dels programes d'ensenyament en valencià que
apliquen els centres de primària, així com també garantir els drets lingüístics
individuals de les famílies i de l'alumnat. 

-Catalogar lingüísticament tots els llocs de treball de Secundària, Cicles Formatius i
Ensenyaments de Règim Especialitzats. 

-Reduir la ràtio per a formar grups d'ensenyament en valencià als diferents Batxillerats.

-Incloure en tots els currículums dels Cicles Formatius el vocabulari tècnic pertinent en
valencià. Així mateix, els Cicles Formatius de les Famílies professionals
d'Administració, Comunicació, imatge i so, Hoteleria i Turisme, Comerç i Marketing,
Serveis Socioculturals i a la Comunitat i d'altres, deuen incloure en els seus respectius
currículums una major presència del valencià. 

-Substituir els PIP, en un termini de tres cursos, per programes d'ensenyament en 
valencià (PEV/PIL) a tots els centres públics, tant de Primària com de Secundària. 

-Promoure i potenciar plans d'acollida. En aquests moments de forta afluència
migratòria de ciutadans i ciutadanes d’arreu del món, és més important que mai 
l’acolliment d’aquestes persones en condicions de dignitat oferint-los i facilitant-los 
l’accés als recursos bàsics de benestar, però també del coneixement del valencià com a
llengua pròpia. 

-Promoure l'aplicació dels Plans de Normalització Lingüística dels centres sostinguts 
amb fons públics. 

-Establir com a requisit el tractament del valencià per als Projectes d'Ed.
Compensatòria, Innovació i Investigació Educativa. 

  

Annexos 
Evolució de l’alumnat i els centres des del curs 83/84 fins el 04/05. 

  Centres públics i privats concertats Alumnat 
 Primària Secundària Primària Secundària 
83/84 10  1.432  
84/85 48  5.414  
85/86 116  10.611  
86/87 151  11.375  
87/88 168  13.131  
88/89 211  17.279  
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89/90 239  23.979  
90/91 265 40 30.132 2.876 
91/92 311 43 32.073 3.035 
92/93 392 58 39.418 4.823 
93/94 474 71 47.776 7.001 
94/95 511 86 55.981 8.546 
95/96 559 99 63.790 10.487 
96/97 603 118 72.400 14.013 
97/98 622 138 80.165 17.113 
98/99 634 177 88.151 21.747 
99/00 644 193 96.171 25.247 
00/01 650 213 102.250 30.320 
01/02 655 222 106.528 30.891 
02/03 671 241 112.164 35.133 
03/04 691 259 116.009 36.921 
04/05 704 275 116.837 39.020 

  

Línies dels IES de la zona valencianoparlants 

 IES Línies en IES PIP en IES % PEV en IES % 
Alacant 98 251 176 71 75 29 
Castelló 45 155 86 55.5 69 44.5
València 153 420 240 57.1 180 42.9
País Valencià 296 826 502 60.8 324 39.2

  

Comparació de les línies d'ensenyament en valencià dels CP i el IES (adscripció) 

 PEV en IES Línies Línies PEV/PIL en CP Adscrits  
Alacant 75 122 -47 
Castelló 69 132 -63 
València 180 319 -139 
País Valencià 324 573 249 

  

INFORME ELABORAT PER STEPV-IV 
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Annex 39 
 

Dades més significatives de l’enquesta de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua  

sobre la situació social del valencià  
Any 2004 
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Annex 40 
 

Informe de la Xarxa Cruscat de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) sobre el coneixement 

del català. Document presentat en la 
compareixença dels representants de l’IEC 
davant la Comissió de Política Cultural del 

Parlament de Catalunya per a informar sobre la 
situació del català. Any 2004
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Annex 41 
 

Informe de la Xarxa Cruscat de  
l’Institut d’Estudis Catalans  

sobre les dades lingüístiques del  
cens de l’any 2001: alguns dubtes i limitacions 

Any 2004
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Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans  
sobre l’ús social de la llengua catalana 

Any 2004
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Annex 43 
 

Dictamen del Consell Valencià de Cultura  
sobre la llengua. Any 1998 
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Dictamen de  
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua  

sobre els principis i criteris per a la defensa i  
la denominació i l’entitat del valencià. Any 2005
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ANNEX 44 
 

Dictamen de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
sobre els principis i criteris per a la defensa 

de la denominació i l’entitat del valencià 
 

PREÀMBUL 
 

L’estima dels valencians per la llengua pròpia, considerada com la principal 
senya d’identitat del poble valencià, ha quedat palesa al llarg de la història. 
Esta estima s’ha manifestat, especialment, en tots els qui, al llarg dels segles, 
l’han usada com a vehicle habitual de comunicació. 

Units per l’estima a la «llengua pròpia» («la més alta manifestació de la 
personalitat d’un poble»), els signants de les Normes de Castelló, l’any 1932, 
van saber sumar les voluntats i les «diverses tendències culturals i polítiques» 
del moment en un acord històric, amb la convicció que el futur de la llengua, 
que volien pròsper, depenia molt especialment de l’assoliment d’unes bases 
«per a la unificació de l’ortografia valenciana». Ho feren superant tota classe de 
plantejaments individuals, amb la convicció que el sistema acordat seria, en el 
futur, «rectificat i millorat», «a base d’amples acords» superadors de punts de 
vista diferents. Era un acord «sense vençuts», considerat com el punt de 
partida necessari per a satisfer les inquietuds d’un poble, deien, que «comença 
a sentir la dignitat de la llengua pròpia». 

Des d’aleshores, s’han multiplicat els estudis sobre el valencià i els treballs de 
depuració i de modernització de la llengua, alhora que s’han produït notables 
avanços en la seua recuperació i normalització social. No obstant això, la 
qüestió de l’entitat de l’idioma i de les implicacions onomàstiques que se’n 
deriven dista encara d’estar superada des d’una perspectiva sociolingüística, a 
pesar que, des del punt de vista de la ciència filològica, per una banda, i de la 
legalitat estatutària valenciana, per l’altra, el tema es puga considerar resolt. 
Per tant, cal encara un esforç sensat, solidari i convergent per a evitar 
polèmiques que sols perjudiquen l’ús i la promoció del valencià i, de retruc, els 
interessos valencians fora de la nostra Comunitat. 

Com és sabut, un sector de la societat valenciana considera que l’idioma propi 
dels valencians coincidix amb la llengua que es parla en altres territoris de 
l’antiga Corona d’Aragó, mentres que un altre sector considera que és una 
llengua diferent. Esta polèmica s’ha vinculat, sovint, al tema de la identitat 
nacional dels valencians. Per això, en alguns sectors socials, ha tingut ressò la 
tesi segons la qual identificar l’idioma propi dels valencians amb el d’altres 
pobles (especialment Catalunya) contribuiria a la pèrdua de les senyes 
d’identitat del poble valencià i a una hipotètica submissió exterior. 
 
Així mateix, alguns sectors socials han considerat insuficient la incorporació al 
model de llengua formal de solucions lingüístiques valencianes plenament vives 
i avalades per la tradició clàssica, per la qual cosa han propugnat una 
independència total dels valencians quant a la codificació de la seua llengua 
pròpia com a única via de corregir eixa situació. 
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L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica 5/1982, d’1 de 
juliol) va establir la denominació de valencià per a l’idioma propi dels 
valencians, sense que el legislador determinara l’entitat filològica del que es 
designava amb eixa denominació ni especificara la institució normativa de la 
llengua. Un plantejament tal no ha aconseguit tancar la polèmica, ja que ha 
permés i permet interpretacions diferents. Per a uns, el fet que l’Estatut parle de 
valencià equival a dir que esta llengua no és la mateixa que la que es parla en 
cap altre lloc. Per a altres, en canvi, la solució estatutària respon al 
reconeixement d’una denominació secular per a referir-se, en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana, a la llengua que els valencians compartim amb altres 
pobles de l’antiga Corona d’Aragó. Per a uns altres, encara, és perfectament 
compatible reconéixer la unitat de la llengua i defendre alhora les 
característiques genuïnes del valencià, com a via per a superar les 
discrepàncies de percepció lingüística existents en la societat valenciana. 

La promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (4/1983, de 23 de 
novembre, de la Generalitat Valenciana) esdevingué un fet històric de primer 
orde en el procés de recuperació del valencià. Per primera vegada es fixaven 
les bases legals necessàries per a superar la relació de desigualtat existent 
entre les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, mitjançant 
l’articulació de les mesures legals pertinents per a impulsar la incorporació del 
valencià al sistema educatiu i fomentar-ne l’ús. Així mateix, el preàmbul de la 
Llei establia que la «llengua valenciana és part substancial del patrimoni 
cultural de tota la nostra societat» i que «la recuperació i l’extensió del seu ús 
corn un dels factors de retrobament de la nostra identitat com a poble, ens 
pertoca també a tots els valencians». Però, a pesar d’eixos encerts 
inqüestionables, la Llei no va definir tampoc l’entitat de la llengua ni va establir 
l’òrgan normatiu corresponent. 

La Llei de Creació de l’AVL (7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat 
Valenciana) ha suposat una fita important en el procés d’harmonització de les 
diferents posicions, partint de la base que totes contenen elements positius per 
a la nostra llengua. En relació amb la qüestió onomàstica, reconeix que la 
denominació de valencià és la més adequada per a referir-se a l’idioma propi 
dels valencians i, al mateix temps, proclama que este idioma «forma part del 
sistema lingüístic que els corresponents estatuts d’autonomia dels territoris 
hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia» 
(Preàmbul). Per una altra part, en relació amb el model lingüístic, l’esmentada 
Llei garantix que els valencians, mitjançant l’AVL, siguen responsables de la 
normativització del seu idioma en la Comunitat Valenciana. No obstant això, en 
la pràctica, el problema de fons no s’ha resolt, tal com evidencia la recurrència 
amb què el tema de l’entitat i del nom del valencià ha sigut motiu de 
controvèrsia en els últims anys. 
 
En conseqüència, l’AVL, conscient de la necessitat de resoldre estes i altres 
ambigüitats, que només provoquen polèmiques contraproduents per a l’ús 
normal i per al prestigi de la nostra llengua, aprova, amb caràcter prescriptiu, el 
següent  
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DICTAMEN 

 
1. D’acord amb les aportacions més solvents de la romanística acumulades des 
del segle XIX fins a l’actualitat (estudis de gramàtica històrica, de dialectologia, 
de sintaxi, de lexicografia...), la llengua pròpia i històrica dels valencians, des 
del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats 
autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra. Així 
mateix és la llengua històrica i pròpia d’altres territoris de l’antiga Corona 
d’Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l’Alguer i el departament 
francés dels Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos territoris 
constituïxen una llengua, és a dir, un mateix «sistema lingüístic», segons la 
terminologia del primer estructuralisme (annex 1) represa en el Dictamen del 
Consell Valencià de Cultura, que figura com a preàmbul de la Llei de Creació 
de l’AVL. Dins d’eixe conjunt de parlars, el valencià té la mateixa jerarquia i 
dignitat que qualsevol altra modalitat territorial del sistema lingüístic, i presenta 
unes característiques pròpies que l’AVL preservarà i potenciarà d’acord amb la 
tradició lexicogràfica i literària pròpia, la realitat lingüística valenciana i la 
normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló. 

2. El fet que una llengua es parle en diferents demarcacions polítiques o 
administratives no és una característica exclusiva del valencià, sinó la situació 
més habitual en les llengües del món. Així, el portugués es parla a Portugal i al 
Brasil; l’anglés és la llengua d’Anglaterra, d’Irlanda, dels Estats Units d’Amèrica 
i d’Austràlia; el castellà o espanyol es parla no sols a Espanya sinó també en la 
major part dels països hispanoamericans (Argentina, Mèxic...), etc. Les 
característiques lèxiques i gramaticals peculiars del valencià, que el diferencien 
d’altres parlars del nostre sistema lingüístic, conviuen amb altres 
característiques compartides majoritàriament per tots estos parlars. Per altra 
part, l’existència d’eixos trets específics, sentits com a propis i dignes de ser 
preservats, és un fet comú en altres llengües. 

3. La llengua és un vehicle de comunicació i de cultura. Compartir una llengua, 
per tant, equival també a compartir el llegat cultural que s’ha transmés en eixa 
llengua. Però això no implica que els valencians no tinguem unes senyes 
d’identitat i unes característiques culturals pròpies, i que les percebem com a 
clarament diferenciades de les dels altres pobles que usen la nostra llengua. El 
mateix, d’altra banda, ocorre entre francesos i quebequesos, que compartixen 
el francés; entre portuguesos i brasilers, que compartixen el portugués, o entre 
anglesos, irlandesos, nord-americans o australians, que compartixen l’anglés, 
etc. I això sense perjuí que cadascun d’estos pobles tinga la seua entitat 
política, social i cultural pròpia. 

4. En l’àmbit territorial de l’actual Comunitat Valenciana, la llengua pròpia dels 
valencians ha rebut majoritàriament el nom de valencià o llengua valenciana 
(annex 2), que començà a generalitzar-se, sobretot, a partir de la segona mitat 
del XV a causa de l’esplendor politicoeconòmica, cultural i literària que assolí el 
Regne de València en aquell moment. A pesar d’existir una tradició 
particularista valenciana respecte a l’idioma propi (annex 3), la consciència de 
posseir una llengua compartida amb altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó 
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s’ha mantingut constant fins a època contemporània (annex 4). Per això, la 
denominació històrica de valencià ha coexistit amb la de català, documentada 
en determinades fonts valencianes (annex 5), i generalitzada en l’àmbit de la 
romanística i de la universitat valenciana de les últimes dècades. Així mateix, 
no són escassos els testimonis en què s’ha evitat usar el nom d’una de les 
parts per a designar tot el conjunt del sistema lingüístic mitjançant fórmules 
compostes o sincrètiques tals com llengua valenciana i catalana (annex 6), o bé 
en què s’han proposat denominacions integradores i superadores de la 
diversitat onomàstica (annex 7).  

5. La denominació de valencià és, a més, l’establida en l’Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana. Per tant, d’acord amb la tradició i amb la legalitat 
estatutària, l’AVL considera que el terme més adequat per a designar la llengua 
pròpia en la Comunitat Valenciana és el de valencià, denominació que s’ha 
preservat legalment, ja que és una de les principals senyes d’identitat del 
nostre poble. Este nom pot designar tant la globalitat de la llengua que 
compartim amb els territoris de l’antiga Corona d’Aragó ja esmentats, com 
també, amb un abast semàntic més restringit, la modalitat idiomàtica que ens 
caracteritza dins d’eixa mateixa llengua. Així mateix, és plenament vàlida la 
denominació de llengua valenciana, sense que este ús implique que es tracte 
d’un idioma diferent del compartit amb els altres territoris ja indicats. 

6. És un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a 
designar esta llengua: la de valencià, establida en l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda en els estatuts d’autonomia 
de Catalunya i les Illes Balears, i avalada per l’ordenament jurídic espanyol 
(annex 8) i la jurisprudència (annex 9). L’existència d’eixes dos denominacions 
pot crear equívocs sobre la cohesió de l’idioma en alguns contexts, 
especialment fora de l’àmbit lingüístic compartit. Per esta raó l’AVL considera 
necessari que els governs autonòmics implicats, en col•laboració amb el 
Govern espanyol, adopten les mesures pertinents (habilitació de fórmules 
sincrètiques o similars, per exemple) a fi que, especialment fora d’eixe àmbit 
lingüístic, s’harmonitze la dualitat onomàstica del nostre idioma amb la 
projecció d’este com a una entitat cohesionada i no fragmentada. Estes 
fórmules s’haurien d’anar introduint també en àmbits acadèmics o d’altra 
naturalesa. D’esta manera es podria garantir coherentment la legítima 
presència del gentilici valencià fora de la nostra Comunitat i, alhora, conciliar la 
realitat filològica amb la realitat legal i sociològica valenciana.  

7. En relació amb el model de codificació de la llengua, cal tindre present que 
no tots els idiomes de cultura han seguit unes directrius úniques i exclusives. Hi 
ha models de codificació que tenen un caràcter molt centralista i que es basen 
en una única varietat literària (com és el cas de l’italià, format a partir 
fonamentalment del florentí literari); n’hi ha uns altres que es basen en una 
varietat creada a partir de l’adopció d’elements de diferents parlars (com és el 
cas de l’èuscar batua), i n’hi ha d’altres, encara, que respecten les diferents 
modalitats dins de la unitat (com és el cas del portugués de Portugal i el del 
Brasil). Esta última possibilitat, atesa la rica tradició lingüística i literària del 
valencià dins de la llengua compartida, és la que l’AVL considera com la més 
adequada per al nostre idioma, ja que permet respectar la diversitat dins de la 
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unitat. El que es proposa, per al conjunt de la llengua és, per tant, una 
codificació policèntrica alhora que convergent.  

8. Partint d’estos criteris, en l’àmbit territorial valencià, la codificació s’ha fet i es 
fa d’acord amb un model que incorpora les característiques pròpies dels parlars 
valencians, tal com es reflectix en els acords normatius adoptats fins ara per 
l’AVL. Això possibilita disposar de versions valencianes pròpies (mitjans de 
comunicació, productes audiovisuals, aplicacions informàtiques, mercat 
editorial, texts litúrgics i religiosos...), la qual cosa no s’ha d’interpretar com a 
signe de fragmentació lingüística, sinó com una via de promoure l’ús de l’idioma 
mitjançant l’acostament del model de llengua valencià als seus usuaris. En esta 
direcció, l’AVL, acollint-se als punts 87 i 88 de la instrucció pontifícia Liturgiam 
authenticam, ha optat per fer una nova versió dels texts litúrgics catòlics, a 
partir dels texts canònics llatins, fidel no sols a les peculiaritats lingüístiques 
pròpies sinó a una rica tradició històrica de versions litúrgiques valencianes. 

9. Sense perjuí del que assenyala el punt anterior, en els usos oficials i 
institucionals de l’idioma que, amb un abast general, es facen fora del conjunt 
de tot el seu àmbit territorial, s’hauria d’utilitzar un model de llengua convergent, 
basat en formes clàssiques integradores, la determinació i aprovació del qual 
hauria de correspondre a les diferents institucions amb competències 
normatives sobre la llengua compartida. Esta desitjable convergència ha de ser 
perfectament compatible amb la possibilitat d’utilitzar els models de llengua 
propis de cada territori en els usos que afecten les relacions particulars entre 
les institucions de fora del nostre àmbit lingüístic (resta d’Espanya, Unió 
Europea...), per una banda, i les institucions i les persones físiques i jurídiques 
de les comunitats autònomes que compartixen el mateix idioma, per una altra.  
 
En conseqüència, l’AVL, fent ús de les atribucions que li conferix l’article 5 de la 
Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, insta totes les 
institucions valencianes, les administracions, els poders públics i el sistema 
educatiu, així com els mitjans de comunicació, les entitats, els organismes i les 
empreses de titularitat pública o que compten amb finançament públic a ajustar 
les seues iniciatives en defensa de la denominació i l’entitat del valencià als 
principis i criteris continguts en el present dictamen. Així mateix, l’AVL fa una 
crida a tots els parlants del nostre idioma perquè, amb la màxima generositat i 
flexibilitat, cooperen en la solució del denominat conflicte lingüístic valencià 
amb sentit comú i visió de futur. És una condició necessària, per bé que no 
suficient, per a fer possible l’ús normal i la dignificació de l’idioma en un context 
de globalització creixent on la pervivència de llengües minoritzades com la 
nostra exigix, entre altres coses, una gran solidaritat entre tots els seus usuaris 
i l’allunyament tant de qualsevol temptació fragmentarista com de qualsevol 
esperit uniformitzador monocèntric. 

 
Monestir de Sant Miquel dels Reis 
València, 9 de febrer del 2005 
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ANNEX 45 
 

RELACIÓ DE LES DISPOSICIONS LEGALS  
SOBRE LA LLENGUA  

DES DEL 1980 FINS AL 2004 
Base de dades de la Generalitat Valenciana. CIDAJ 

 
 
ACORDS 

1 ACORD de 23 d'abril de 2002, del Govern Valencià, respecte a l'acord 
adoptat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2002/4340] (DOGV 
número 4237 de data 26.04.2002)  

 2 ACORD de delegació d'atribucions de la Junta de Govern de la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua en la seua Presidència. [2001/X10645] (DOGV 
número 4119 de data 02.11.2001) 

 

ANUNCIS 

 1 Nota informativa de la Comissió Mixta Consell-Ministeri d'Educació. (DOGV 
número 33 de data 01.11.1980) 

 

CONVOCATÒRIES 

1 Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bases per les quals es 
convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments i mancomunitats de 
municipis, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià. 
[2004/X6263] (DOGV número 4780 de data 22.06.2004)  

2 Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Informació pública de les 
bases per les quals es convoquen ajudes econòmiques per als 
ajuntaments i mancomunitats de municipis, per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. [2003/M7642] (DOGV número 4531 de 
data 26.06.2003)  

 3 Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Informació pública de les 
bases per les quals es convoquen ajudes econòmiques per als 
ajuntaments i mancomunitats de municipis, per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. [2002/X7560] (DOGV número 4297 de 
data 22.07.2002)  

4 Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Informació pública de les 
bases per les qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments 
i les mancomunitats de municipis, per a la realització d'activitats de 



 

 1054

promoció de l'ús del valencià. [2001/X7816] (DOGV número 4058 de data 
06.08.2001)  

5 Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bases per les quals es 
convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments i mancomunitats de 
municipis, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià. 
[1999/X6286] (DOGV número 3534 de data 08.07.1999)  

 

DECRETS 

  1 DECRET 20/2003, de 18 de novembre, del president de la Generalitat, pel 
qual nomena membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
[2003/X12411] (DOGV número 4634 de data 20.11.2003)  

 2 DECRET 69/2003, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es 
modifica el Decret 1/2002, de 8 de gener, pel qual s'aprovà la plantilla del 
personal al servei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 
[2003/X6787] (DOGV número 4518 de data 10.06.2003)  

 3 DECRET 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual 
aprova el Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 
[2002/9996] (DOGV número 4339 de data 19.09.2002)  

 4 DECRET 62/2002, de 25 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula 
l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de llocs 
en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana. 
[2002/4567] (DOGV número 4240 de data 02.05.2002)  

 5 DECRET 1/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la 
plantilla del personal al servei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
[2002/X230] (DOGV número 4167 de data 14.01.2002)  

 6 DECRET 10/2001, de 31 de juliol de 2001, del president de la Generalitat 
Valenciana, pel qual es nomena la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de 
la Llengua. [2001/S7857] (DOGV número 4057 de data 03.08.2001)  

 7 DECRET 8/2001, de 27 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es nomenen els membres de l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua..[2001/6677] (DOGV número 4036 de data 05.07.2001)  

 8 DECRET 10/1995, de 9 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es convoquen subvencions per la utilització del valencià en els 
mitjans de comunicació social. (DOGV número 2506 de data 12.05.1995)  

 9 DECRET 238/1994, de 22 de novembre, de Govern Valencià, pel qual es 
crea l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. (DOGV número 2397 
de data 29.11.1994)  
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 10 Decret 2/1994, de 4 de juliol, del President de la Generalitat Valenciana, pel 
qual es convoquen subvencions per la utilització del valencià en els mitjans 
de comunicació social. (DOGV número 2306 de data 08.07.1994)  

 11 Decret 88/1994, de 10 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la 
inclusió del I Simposi del Professorat d'Educació Infantil i Primària 
d'Ensenyaments en Valencià com a activitat susceptible de preu públic i es 
fixa la seua quantia. (DOGV número 2271 de data 20.05.1994)  

 12 Decret 72/1993, de 14 de juny, del Govern Valencià, pel qual aprova la 
inclusió del II Simposi del Professorat de Valencià com a activitat 
susceptible de preu públic i se'n fixa la quantia. (DOGV número 2053 de 
data 24.06.1993)  

 13 Decret 5/1993, de 6 de maig, del President de la Generalitat Valenciana, pel 
qual es convoquen subvencions per la utilització del valencià en els mitjans 
de comunicació social. (DOGV número 2023 de data 13.05.1993)  

 14 Decret 48/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els 
objectius i els continguts del primer nivell dels ensenyaments de valencià 
en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. (DOGV 
número 2004 de data 15.04.1993)  

 15 Decret 10/1992, de 10 de setembre, del President de la Generalitat 
Valenciana, pel qual regula la concessió de subvencions per la utilització 
del valencià en els mitjans de comunicació social. (DOGV número 1865 de 
data 18.09.1992)  

 16 Decret 1/1991, de 8 de gener, del President de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es modifica l'article 4 del Decret 4/1989, de 28 de juny, del 
President de la Generalitat Valenciana, regulador de les subvencions a 
empreses periodístiques editores de publicacions escrites totalment o 
parcialmente en valencià. (DOGV número 1462 de data 14.01.1991)  

 17 Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual es regulen les funcions, composició i organització del la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià. (DOGV número 1039 de data 
07.04.1989)  

 18 Decret 178/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'estableix la composició i funcions de la Comissió 
Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià, d'acord a la Llei 
4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià. (DOGV 
número 954 de data 30.11.1988)  

 19 Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre senyalització de vies i serveis públics en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 509 de data 
20.01.1987)  
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 20 Decret 39/1986, de 12 de desembre, del President de la Generalitat 
Valenciana, pel qual es regula la concessió d'ajudes a les empreses 
periodístiques radicades a la Comunitat Valenciana, editores de 
publicacions periòdiques no diàries. (DOGV número 493 de data 
24.12.1986)  

 21 Decret 173/1985, de 28 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
de creació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (DOGV 
número 313 de data 04.12.1985)  

 22 Decret 107/1984, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es modifica parcialment el contingut de l'article 1, apartat 3 del 
Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre aplicació de la llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, en 
l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. 
(DOGV número 199 de data 29.10.1984)  

 23 Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre aplicació de la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, en 
l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. 
(DOGV número 186 de data 23.08.1984)  

 24 Decret 78/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual es determinen les condicions de creació de Càtedres i 
Agregaduries de Valencià en els Instituts de Batxillerat i places de 
Professors Numeraris d'Escoles de Mestratge Industrial de Valencià, en els 
Instituts i Seccions de Formacio Professional. (DOGV número 185 de data 
16.08.1984)  

 25 Decret 44/1984, de 16 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de 
creació de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Us del 
Valencià, d'acord amb la LLei de la Generalitat Valenciana, d'ús i 
ensenyament del valencià num. 4/83, de 23 de novembre. (DOGV número 
160 de data 03.05.1984)  

 26 Decret de 3 de desembre de 1982, regulant la incorporació del valencià al 
sistema d'ensenyament de Preescolar, Educación General Bàsica, 
Batxillerat i Formació Professional. (DOGV número 86 de data 18.12.1982)  

 27 Decret de 19 de juliol de 1982 pel qual s'estableix quins professors estaran 
facultats per a l'ensenyança de l'idioma valencià. (DOGV número 77 de 
data 30.08.1982) 

 

LLEIS 

1 LLEI 3/2002, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Llibre. 
[2002/6582] (DOGV número 4274 de data 19.06.2002)  
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 2 LLEI 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [1998/7973] (DOGV número 3334 de 
data 21.09.1998)  

 3 Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià. (DOGV 
número 133 de data 01.12.1983) 

 

REIAL DECRETS 

1 Reial Decret 2296/1981, de 3 d'agost, sobre senyalització de carreteres, 
aeroports, estacions ferroviàries, d'autobusos i marítimes i serveis públics 
d'interés general en l'àmbit de les Comunitats Autònomes. (DOGV número 
57 de data 02.11.1981) 

 

ORDRES 

 1 ORDRE de 11 de novembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, 
per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d'idiomes 
en països de la Unió Europea Eurocursos 2005. [2004/12186] (DOGV 
número 4896 de data 02.12.2004)  

 2 ORDRE de 10 de novembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, 
per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d'idiomes, 
destinades a jóvens treballadors. [2004/12187] (DOGV número 4896 de 
data 02.12.2004)  

 3 ORDE de 8 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 24 de maig de 1995, 
de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del 
Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de Valencià dins dels 
estudis conduents a l'obtenció de les diferents titulacions universitàries. 
[2004/10465] (DOGV número 4864 de data 18.10.2004)  

 4 ORDE de 25 de març de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis 
escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la 
Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2004/M4070] 
(DOGV número 4742 de data 29.04.2004)  

 5 ORDE de 27 de febrer de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes 
per a la producció editorial en valencià. [2004/F2495] (DOGV número 4711 
de data 12.03.2004)  

 6 ORDE de 27 de febrer de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes 
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per a la producció de línies editorials en castellà. [2004/M2494] (DOGV 
número 4711 de data 12.03.2004)  

 7 ORDE de 10 de febrer de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2004/1542] 
(DOGV número 4693 de data 17.02.2004)  

 8 ORDE de 9 de febrer de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2004. [2004/1544] 
(DOGV número 4693 de data 17.02.2004)  

 9 ORDE de 22 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. [2004/X923] (DOGV número 4683 de 
data 03.02.2004)  

 10 ORDE de 23 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les 
comissions de Falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2004. 
[2004/M307] (DOGV número 4674 de data 21.01.2004)  

 11 ORDE de 23 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la 
Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2004. [2004/X308] 
(DOGV número 4674 de data 21.01.2004)  

 12 ORDE de 23 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les 
comissions de Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2004. 
[2004/M306] (DOGV número 4674 de data 21.01.2004)  

 13 ORDE de 16 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
sobre la situació i evolució social del valencià. [2003/X13921] (DOGV 
número 4666 de data 09.01.2004)  

 14 ORDRE de 4 de novembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, 
per la qual es fa pública la convocatòria de beques per a la realització de 
cursos d'idiomes en països de la Unió Europea (Eurocursos 2004). 
[2003/X12808] (DOGV número 4645 de data 05.12.2003)  

 15 ORDE de 24 de març de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis escolars entre 
alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat 



 

 1059

Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2003/X5077] (DOGV 
número 4494 de data 07.05.2003)  

 16 ORDE de 21 de març 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la 
qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al 
valencià i del valencià a altres idiomes. [2003/3912] (DOGV número 4475 
de data 07.04.2003)  

 17 ORDE de 4 de març del 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació 
dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2003/3924] (DOGV número 
4474 de data 04.04.2003)  

 18 ORDE de 21 de març de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques 
sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús 
del valencià. [2003/X3680] (DOGV número 4471 de data 01.04.2003)  

 19 ORDE de 10 de febrer de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoquen ajudes per a la traducció de llibres d'autors 
valencians a altres idiomes. [2003/2600] (DOGV número 4454 de data 
06.03.2003)  

 20 ORDE de 10 de febrer de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la 
producció editorial en valencià. [2003/2599] (DOGV número 4454 de data 
06.03.2003)  

 21 ORDE de 10 de febrer de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la 
producció de línies editorials en castellà. [2003/2597] (DOGV número 4454 
de data 06.03.2003)  

 22 ORDE de 17 de desembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs sobre la 
situació i evolució social del valencià. [2003/M775] (DOGV número 4428 
de data 29.01.2003)  

 23 ORDE de 27 de desembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2003. [2003/A611] (DOGV número 
4424 de data 23.01.2003)  

 24 ORDE de 27 de desembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
Falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2003. [2003/Q612] (DOGV 
número 4424 de data 23.01.2003)  



 

 1060

 25 ORDE de 27 de desembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2003. [2003/X613] 
(DOGV número 4424 de data 23.01.2003)  

 26 ORDE d'11 de novembre de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per 
la qual es fa pública la convocatòria de beques per a la realització de 
cursos d'idiomes en països de la Unió Europea (Eurocursos 2003). 
[2002/X13092] (DOGV número 4390 de data 02.12.2002)  

 27 ORDRE de 8 de març del 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació 
dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2002/2748] (DOGV número 
4220 de data 03.04.2002)  

 28 ORDRE de 15 de març de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis escolars 
entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat 
Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2002/F3010] (DOGV 
número 4219 de data 02.04.2002)  

 29 ORDRE de 15 març de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la 
qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al 
valencià i del valencià a altres idiomes. [2002/3008] (DOGV número 4218 
de data 27.03.2002)  

 30 ORDRE de 13 de març de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions 
cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció 
de l'ús del valencià. [2002/Q3006] (DOGV número 4218 de data 
27.03.2002)  

 31 ORDRE de 19 de febrer de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la 
producció de línies editorials en castellà. [2002/F2439] (DOGV número 
4208 de data 12.03.2002)  

 32 ORDRE de 19 de febrer de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a la 
producció editorial en valencià. [2002/X2436] (DOGV número 4208 de data 
12.03.2002)  

 33 ORDRE de 17 de desembre de 2001, de la Conselleria de Cultura i 
Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
sobre la situació i evolució social del valencià. [2001/12470] (DOGV 
número 4164 de data 09.01.2002)  

 34 ORDRE de 17 de desembre de 2001, de la Conselleria de Cultura i 
Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
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Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de 
la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2002. 
[2001/M12437] (DOGV número 4156 de data 27.12.2001)  

 35 ORDRE de 17 de desembre de 2001, de la Conselleria de Cultura i 
Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 
2002. [2001/12439] (DOGV número 4156 de data 27.12.2001)  

 36 ORDRE de 17 de desembre de 2001, de la Conselleria de Cultura i 
Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de Falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2002. 
[2001/12438] (DOGV número 4156 de data 27.12.2001)  

 37 ORDRE de 26 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, 
per la qual es fa pública la convocatòria de beques per a la realització de 
cursos d'idiomes en països de la unió europea (Eurocursos 2002). 
[2001/X11944] (DOGV número 4148 de data 14.12.2001)  

 38 ORDRE de 14 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes per a la 
producció de línies editorials en castellà. [2001/3073] (DOGV número 3977 
de data 10.04.2001)  

 39 ORDRE de 14 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes per a la 
producció editorial en valencià. [2001/3070] (DOGV número 3977 de data 
10.04.2001)  

 40 ORDRE de 26 de març de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis escolars 
entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat 
Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2001/M3127] (DOGV 
número 3975 de data 06.04.2001)  

 41 ORDRE de 5 de març del 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació 
dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2001/Q2422] (DOGV número 
3967 de data 27.03.2001)  

 42 ORDRE de 23 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions 
cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció 
de l'ús del valencià. [2001/2345] (DOGV número 3966 de data 26.03.2001)  

 43 ORDRE de 23 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al 
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valencià i del valencià a altres idiomes. [2001/X2195] (DOGV número 3963 
de data 21.03.2001)  

 44 ORDRE de 8 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per 
la qual es convoquen beques per a la realització de treballs sobre la 
situació i evolució social del valencià. [2001/X962] (DOGV número 3933 de 
data 06.02.2001)  

 45 ORDRE de 16 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2001. [2001/X959] 
(DOGV número 3932 de data 05.02.2001)  

 46 ORDRE de 16 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
Falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2001. [2001/Q958] (DOGV 
número 3932 de data 05.02.2001)  

 47 ORDRE de 16 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2001. [2001/F957] (DOGV número 
3932 de data 05.02.2001)  

 48 ORDRE de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes 
per a la producció de línies editorials en castellà. [2000/2975] (DOGV 
número 3736 de data 25.04.2000)  

 49 ORDRE de 3 d'abril de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2000/S3074] (DOGV 
número 3734 de data 19.04.2000)  
 

 50 ORDRE de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes 
per a la producció editorial en valencià. [2000/2971] (DOGV número 3734 
de data 19.04.2000)  

 51 ORDRE de 3 d'abril de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. [2000/F3073] (DOGV número 3732 de 
data 17.04.2000)  

 52 ORDRE de 22 de febrer de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
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d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2000/X2069] 
(DOGV número 3716 de data 24.03.2000)  

 53 ORDRE de 25 de febrer de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis 
escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics dels 
territoris de predomini lingüístic establits pels articles 35 i 36 de la Llei 
4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià. [2000/X1787] (DOGV número 
3707 de data 13.03.2000)  

 54 ORDRE de 15 de febrer de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
sobre la situació i evolució social del valencià. [2000/X1505] (DOGV 
número 3698 de data 29.02.2000)  

 55 ORDRE d'11 de febrer de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'amplia l'import global màxim previst en l'Ordre de 30 
de novembre de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per 
la qual s'aproven les bases reguladores per a complementar les beques a 
la mobilitat dels estudiants universitaris, Programa Sòcrates Erasmus, per 
al curs 1999/2000. [2000/X1492] (DOGV número 3698 de data 29.02.2000)  

 56 ORDRE de 12 de gener de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la 
Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en el 2000. [2000/X318] 
(DOGV número 3670 de data 20.01.2000)  

 57 ORDRE de 12 de gener de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les 
comissions de Falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en el 2000. 
[2000/M316] (DOGV número 3670 de data 20.01.2000)  

 58 ORDRE de 12 de gener de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les 
comissions de Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en el 2000. 
[2000/X317] (DOGV número 3670 de data 20.01.2000)  

 59 ORDRE de 30 de novembre de 1999, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
complementar les beques a la mobilitat dels estudiants universitaris, 
Programa Sòcrates Erasmus, per al curs 1999/2000. [1999/X10772] 
(DOGV número 3653 de data 27.12.1999)  

 60 ORDRE de 12 de juliol de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [1999/X6877] (DOGV 
número 3556 de data 09.08.1999)  
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 61 ORDRE de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 16 d'agost de 1994, 
de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen els 
certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà 
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es 
revaliden d'altres títols i certificats. [1999/M6377] (DOGV número 3544 de 
data 22.07.1999)  

 62 ORDRE de 30 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes 
per a la producció editorial valenciana per a 1999. [1999/M5170] (DOGV 
número 3509 de data 03.06.1999)  

 63 ORDRE d'abril de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions 
cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció 
de l'ús del valencià. [1999/4354] (DOGV número 3495 de data 14.05.1999)  

 64 ORDRE de 8 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [1999/Q2529] 
(DOGV número 3472 de data 13.04.1999)  

 65 ORDRE de 2 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
sobre la situació i evolució social del valencià. [1999/X2764] (DOGV 
número 3465 de data 31.03.1999)  

 66 ORDRE d'1 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis 
escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics dels 
territoris de predomini lingüístic establits pels articles 35 i 36 de la Llei 
4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià. [1999/X2306] (DOGV número 
3461 de data 25.03.1999)  

 67 ORDRE de 28 de desembre de 1998, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1999. 
[1999/L394] (DOGV número 3418 de data 22.01.1999)  

 68 ORDRE de 28 de desembre de 1998, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a 1999. 
[1999/L395] (DOGV número 3417 de data 21.01.1999)  

 69 ORDRE de 28 de desembre de 1998, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de 
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la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1999. [1999/L391] 
(DOGV número 3417 de data 21.01.1999)  

 70 ORDRE de 9 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [1998/X6163] (DOGV 
número 3293 de data 24.07.1998)  

 71 ORDRE de 30 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'estableixen els requisits bàsics, criteris i 
procediments per a aplicar en els centres educatius un programa 
d'educació bilingüe enriquit per la incorporació primerenca d'una llengua 
estrangera, com a llengua vehicular, des del primer cicle de l'Educació 
Primària. [1998/X5768] (DOGV número 3285 de data 14.07.1998)  

 72 ORDRE de 14 de maig de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. [1998/X4358] (DOGV número 3253 de 
data 29.05.1998)  

 73 ORDRE de 24 d'abril de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
empírics sobre la situació i evolució social del valencià. [1998/X3345] 
(DOGV número 3236 de data 06.05.1998)  

 74 ORDRE de 12 de març de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [1998/Q2779] 
(DOGV número 3231 de data 28.04.1998)  

 75 ORDRE de 13 de març de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis 
escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics dels 
territoris de predomini lingüístic, establits pels articles 35 i 36 de la Llei 
4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià. [1998/X2893] (DOGV número 
3226 de data 21.04.1998)  

 76 ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de les Fogueres, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 
1998. [1998/158] (DOGV número 3166 de data 21.01.1998)  

 77 ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a 
1998. [1998/C211] (DOGV número 3166 de data 21.01.1998)  
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 78 ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de 
la Magdalena, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1998. [1998/159] 
(DOGV número 3166 de data 21.01.1998)  

 79 ORDRE de 30 de juny de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es revoca l'autorització per a impartir els 
ensenyaments del cicle elemental de l'idioma anglés, en la modalitat a 
distància, a determinats centres docents públics, depenents d'aquesta 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 
(DOGV número 3056 de data 13.08.1997)  

 80 ORDRE de 19 de maig de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen cursos d'especialització en educació 
infantil, educació musical, educació física, llengües estrangeres (anglès) i 
educació especial (pedagogia terapèutica), adreçats al personal docent 
d'Educació Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 
3012 de data 12.06.1997)  

 81 ORDRE de 23 de maig de 1997, del conseller de Presidència, per la qual es 
regulen i convoquen ajudes per a les associacions valencianes radicades 
fora de la Comunitat Valenciana (DOGV número 3011 de data 11.06.1997)  

 82 ORDRE de 9 de maig de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes 
per a la producció editorial valenciana per a 1997. (DOGV número 3002 de 
data 29.05.1997)  

 83 ORDRE de 20 de maig de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als 
ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, 
indústries, associacions professionals, gremials, empresarials i 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 3000 de data 
27.05.1997)  

 84 ORDRE de 14 de març de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 
2995 de data 20.05.1997)  

 85 ORDRE de 21 de març de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. (DOGV número 2979 
de data 25.04.1997)  

 86 ORDRE de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en 
Valencià del Professorat No Universitari, i l'obtenció de les titulacions 
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administratives necessàries per a l'ensenyament en Valencià i de Valencià 
en tots els nivells d'ensenyament no universitari. (DOGV número 2968 de 
data 10.04.1997)  

 87 ORDRE de 4 de març de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència per la qual es convoquen les ajudes de les accions 
descentralitzades del programa Sòcrates de la Unió Europea: «Comenius 
1. Associacions entre centres escolars per a l'elaboració de projectes 
educatius europeus», «Comenius 3.2. Ajudes per a la formació del 
professorat i personal educatiu», «Lingua C. Ajudes per a futurs professors 
d'idiomes, sol·licitud d'ajudant d'idiomes», «Lingua E, Projectes Educatius 
Conjunts per a l'aprenentatge de llengües» i «Arión, Visites d'estudi per a 
responsables en matèria educativa». (DOGV número 2948 de data 
10.03.1997)  

 88 ORDRE de 28 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la formació contínua de 
professors/es i formadors/es de llengües estrangeres d'acord amb l'acció B 
del programa Lingua (capítol 3 del programa Sòcrates). (DOGV número 
2929 de data 13.02.1997)  

 89 ORDRE de 9 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les 
comissions de les Fogueres, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 
1997. (DOGV número 2918 de data 29.01.1997)  

 90 ORDRE de 9 de gener de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les 
comissions de les Falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a 1997. 
(DOGV número 2918 de data 29.01.1997)  

 91 ORDRE de 9 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la 
Magdalena, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1997. (DOGV 
número 2918 de data 29.01.1997)  

 92 ORDRE de 2 d'abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 2738 
de data 30.04.1996)  

 93 ORDRE de 19 d'abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als 
ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, 
indústries, associacions professionals, gremials, empresarials i 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
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de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 2735 de data 
25.04.1996)  

 94 ORDRE de 30 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la formació 
contínua de professors i formadors de llengües estrangeres d'acord amb 
l'Acció B del Programa Lingua (capítol 3 del Programa Sòcrates). (DOGV 
número 2680 de data 02.02.1996)  

 95 ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de 
la Magdalena, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1996. (DOGV 
número 2668 de data 16.01.1996)  

 96 ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1996. 
(DOGV número 2668 de data 16.01.1996)  

 97 ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per 
les comissions de les Fogueres, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 
1996. (DOGV número 2668 de data 16.01.1996)  

 98 ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l'article 4rt 
de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, sobre honologació i revalidació dels 
Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. (DOGV 
número 2651 de data 22.12.1995)  

 99 ORDRE de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per 
la qual es regula l'obtenció del certificat de capacitació o el diploma de 
mestre de valencià dins dels estudis conduents a l'obtenció de les diferents 
titulacions universitàries. (DOGV número 2530 de data 15.06.1995)  

 100 ORDRE de 22 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen cursos de perfeccionament lingüístic, adreçats al 
professorat de llengües estrangeres de Primària de la Comunitat 
Valenciana, en universitats i centres d'investigació i de perfeccionament a 
l'estranger. (DOGV número 2524 de data 07.06.1995)  

 101 ORDRE de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen cursos d'especialització en educació física i en 
llengües estrangeres, adreçats al personal docent que presta els seus 
serveis en col·legis públics, escoles llar i en centres d'Educació Primària 
privats concertats, de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2520 de 
data 01.06.1995)  
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 102 ORDRE de 6 de març de 1995 de la Conselleria d'Educació i Ciència per 
la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al 
valencià i del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 2486 de data 
07.04.1995)  

 103 ORDRE de 29 de març de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 2485 de data 
06.04.1995)  

 104 ORDRE de 6 de març de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència de 
la Generalitat Valenciana per la qual es convoquen ajudes per a 
associacions que realitzen trobades escolars per a promocionar l'ús del 
valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i 
en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 2480 de 
data 30.03.1995)  

 105 ORDRE de 25 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual (EVA). (DOGV 
número 2470 de data 15.03.1995)  

 106 ORDRE de 27 de gener de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la qual 
s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes a la producció 
editorial en valencià per a 1995. (DOGV número 2450 de data 15.02.1995)  

 107 ORDRE de 13 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
les Fogueres, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1995. (DOGV 
número 2443 de data 06.02.1995)  

 108 ORDRE de 13 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena, 
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1995. (DOGV número 2443 de 
data 06.02.1995)  

 109 ORDRE de 13 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 1995. (DOGV número 
2443 de data 06.02.1995)  

 110 ORDRE de 30 de desembre de 1994, de la Conselleria d'Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la formació contínua de 
professors i formadors de llengües estrangeres d'acord amb l'acció I del 
programa Lingua. (DOGV número 2433 de data 23.01.1995)  
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 111 Ordre de 7 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual s'aproven determinats projectes editorials per al Batxillerat 
Unificat i Polivalent i s'autoritza l'ús dels materials curriculars 
corresponents en centres docents públics i privats de la Comunitat 
Valenciana. (DOGV número 2367 de data 17.10.1994)  

 112 Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual s'estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de 
valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats. (DOGV número 
2331 de data 24.08.1994)  

 113 Ordre de 12 de maig de 1994 de la Conselleria d'Educació i Ciència per la 
qual es regulen el projecte educatiu i l'horari dels centres d'immersió 
lingüística. (DOGV número 2313 de data 19.07.1994)  

 114 Ordre de 12 d'abril de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació 
dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 2268 de data 
17.05.1994)  

 115 Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les 
vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2227 de data 
15.03.1994)  

 116 Ordre de 2 de març de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents privats 
concertats que imparteixen ensenyaments de Pre-escolar/Educació Infantil 
i d'Educació Primària/Educació General Bàsica en valencià. (DOGV 
número 2223 de data 09.03.1994)  

 117 Ordre de 17 de febrer de 1994, de la Conselleria de Cultura, per la qual 
s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes a la producció 
editorial en valencià per a 1994. (DOGV número 2216 de data 28.02.1994)  

 118 Ordre de 8 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per 
la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 2212 de data 
22.02.1994)  

 119 Ordre de 7 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per 
la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al 
valencià i del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 2212 de data 
22.02.1994)  
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 120 Ordre de 4 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana, per la qual es convoquen ajudes per a 
associacions que realitzen trobades escolars per a promoure l'ús del 
valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i 
en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 2212 de 
data 22.02.1994)  

 121 Ordre d'11 de gener de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats 
de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de les 
Fogueres a l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2188 de 
data 19.01.1994)  

 122 Ordre d'11 de gener de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats 
de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de les 
Falles a l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2188 de data 
19.01.1994)  

 123 Ordre d'11 de gener de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats 
de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena, a l'àmbit de 
la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2188 de data 19.01.1994)  

 124 Ordre de 14 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 
per la qual es modifica l'Ordre d'1 de setembre de 1984, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm. 191, de 25 de setembre), per 
la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l'aplicació de 
la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià dins l'àmbit de 
l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 
2181 de data 10.01.1994)  

 125 Ordre de 29 de juliol de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per 
la qual es modifica l'Ordre de 7 de gener de 1993 (DOGV 1960 de 9 de 
febrer de 1993), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la 
qual es convocaven ajudes económiques per a ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització 
d'activitats de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 2090 de data 
25.08.1993)  

 126 Ordre de 13 d'abril de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual prorroga el termini de presentació de sol.licituds 
d'ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que 
imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i d'Educació 
Primària/Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 2014 de 
data 30.04.1993)  

 127 Ordre de 22 de març de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als centres docents 
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privats concertats que imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i 
d'Educació Primària/Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 
1999 de data 06.04.1993)  

 128 Ordre de 24 de febrer de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, la qual fa públics els tràmits 
administratius a seguir en relació amb les subvencions regulades en el 
capítol I, articles 3 i 4 del capítol II, capítol III, capítol IV i capítol VI de 
l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana, de 20 de gener de 1987, sobre ajudes genèriques al teatre 
valencià per a 1993. (DOGV número 1988 de data 22.03.1993)  

 129 Ordre de 4 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 
1979 de data 08.03.1993)  

 130 Ordre de 7 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, per la qual convoca ajudes per a 
associacions que realitzen trobades escolars, simposis o congressos per a 
promoure l'ús del valencià en centres educatius que imparteixen 
ensenyament en valencià i en la seua corresponent comunitat educativa. 
(DOGV número 1965 de data 16.02.1993)  

 131 Ordre de 8 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries 
al valencià i del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 1960 de data 
09.02.1993)  

 132 Ordre de 7 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 1960 de data 
09.02.1993)  

 133 Ordre de 4 de desembre de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència per la qual aprova les bases i convoca la concessió d'ajudes a la 
producció editorial en valencià per a 1993. (DOGV número 1957 de data 
04.02.1993)  

 134 Ordre de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
les fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1949 
de data 25.01.1993)  

 135 Ordre de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la 
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Magdalena, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1949 
de data 25.01.1993)  

 136 Ordre de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca els premis de la Generalitat Valenciana per a 
activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de 
les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1949 de 
data 25.01.1993)  

 137 Ordre de 20 d'agost de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual prorroga el termini de presentació de sol.licituds 
d'ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que 
imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i d'Educació General Bàsica 
en valencià. (DOGV número 1858 de data 09.09.1992)  

 138 Ordre de 13 de juliol de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual autoritza l'ampliació dels ensenyaments i de la 
capacitat en el centre extranger a Espanya anomenat Colegio Hispano-
Norteamericano de Puçol (Valencia). (DOGV número 1858 de data 
09.09.1992)  

 139 Ordre de 9 d'abril de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als centres docents 
privats concertats que imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i 
d'Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 1843 de data 
12.08.1992)  

 140 Ordre de 6 de juliol de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 1833 
de data 24.07.1992)  

 141 Ordre de 15 de gener de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca el Premi de les Lletres de la Generalitat 
Valenciana per a 1992. (DOGV número 1753 de data 27.03.1992)  

 142 Ordre d'1 de març de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual ofereix ajudes per a la realització de cursos d'estiu 
d'idioma francès a França. (DOGV número 1751 de data 25.03.1992)  

 143 Ordre d'1 de març de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual ofereix ajudes per a la realització de cursos d'estiu 
d'idioma italià a Itàlia. (DOGV número 1751 de data 25.03.1992)  

 144 Ordre d'1 de març de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual ofereix ajudes per a la realització de cursos d'estiu 
d'idioma anglès al Regne Unit de la Gran Bretanya. (DOGV número 1751 
de data 25.03.1992)  
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 145 Ordre d'1 de març de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual ofereix ajudes per a la realització de cursos d'estiu 
d'idioma alemany a la República Federal d'Alemanya. (DOGV número 
1751 de data 25.03.1992)  

 146 Ordre de 17 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, per la qual convoca ajudes per a 
associacions que realitzen trobades escolars per a promocionar l'ús del 
valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i 
en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 1732 de 
data 26.02.1992)  

 147 Ordre de 14 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 
1732 de data 26.02.1992)  

 148 Ordre de 14 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques 
sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús 
del valencià. (DOGV número 1732 de data 26.02.1992)  

 149 Ordre de 25 de novembre de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual aprova les bases i convoca la concesió d'ajudes a la 
producció editorial en valencià per a 1992. (DOGV número 1714 de data 
31.01.1992)  

 150 Ordre de 31 de maig de 1991, del Conseller de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres 
docents privats concertats que fan els ensenyaments de Preescolar i 
Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 1582 de data 
09.07.1991)  

 151 Ordre de 15 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 1579 
de data 04.07.1991)  

 152 Ordre de 14 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca un concurs públic per a adjudicar ajudes a 
la labor editorial valenciana. (DOGV número 1579 de data 04.07.1991)  

 153 Ordre de 13 de juny de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'ofereixen ajudes dirigides a estudiants de tercer curs 
de BUP, primer curs de FP de segon grau o primer curs de Batxillerat 
Experimental, per a la realització de cursos d'estiu d'idioma francés, a 
França. (DOGV número 1571 de data 24.06.1991)  
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 154 Ordre de 25 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'ofereixen ajudes dirigides a membres d'associacions 
juvenils del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, per a la 
realització de cursos d'estiu d'idioma anglés, al Regne Unit de la Gran 
Bretanya. (DOGV número 1556 de data 03.06.1991)  

 155 Ordre de 24 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'ofereixen ajudes dirigides a estudiants de tercer curs 
de BUP, primer curs de FP de segon grau o primer curs del Batxillerat 
Experimental, per a la realització de cursos d'estiu d'idioma anglés, al 
Regne Unit de la Gran Bretanya. (DOGV número 1556 de data 
03.06.1991)  

 156 Ordre del dia 18 d'abril de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, per la qual convoca ajudes per a 
associacions que realitzen trobades escolars per a promoure l'ús del 
valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i 
en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 1530 de 
data 26.04.1991)  

 157 Ordre d'11 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultrura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 
1511 de data 26.03.1991)  

 158 Ordre de 23 de novembre de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre 
l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Us i Ensenyament del Valencià. (DOGV 
número 1496 de data 04.03.1991)  

 159 Ordre de 4 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als ajuntaments, 
mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques 
sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús 
del valencià. (DOGV número 1482 de data 12.02.1991)  

 160 Ordre de 21 de desembre de 1990 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'aproven les bases i s'ofereix la concessió d'ajudes a 
la producció editorial en valencià per a 1991. (DOGV número 1473 de data 
30.01.1991)  

 161 Ordre de 23 d'octubre de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual convoca ajudes per als centres docents privats 
concertats d'Educació General Bàsica que fan l'ensenyament en valencià. 
(DOGV número 1423 de data 15.11.1990)  
 

 162 Ordre de 6 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca concurs públic per a adjudicar ajudes a la 
labor editorial valenciana. (DOGV número 1338 de data 03.07.1990)  
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 163 Ordre de 6 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i edició d'obres 
literàries. (DOGV número 1338 de data 03.07.1990)  

 164 Ordre de 5 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 
1337 de data 02.07.1990)  

 165 Ordre de 5 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de treballs 
d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 
1333 de data 26.06.1990)  

 166 Ordre d'1 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència per la qual es convoca una oferta de borses d'estudi dstinades als 
treballadors y als estudiants per a la realitzacio de cursos d'idioma angles 
al regne unit de la Gran Bretaña. (DOGV número 1329 de data 
20.06.1990)  

 167 Odre de 17 de maig de 1990, de la Conselleria de Cultura, Ecucació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als 
ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i 
associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització 
d'activitats de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 1323 de data 
12.06.1990)  

 168 Ordre de 29 de desembre de 1989 de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes 
a la producció editorial en valencià per a 1990. (DOGV número 1256 de 
data 02.03.1990)  

 169 Ordre de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Administració Pública 
sobre la utilizació del valencià a les convocatòries de personal. (DOGV 
número 1118 de data 31.07.1989)  

 170 Ordre de 22 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'estableixen els certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de 
Coneixements de valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols o 
certificats. (DOGV número 1082 de data 09.06.1989)  

 171 Ordre de 25 d'abril de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als 
ajuntaments, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat 
lucrativa no relacionades amb l'ensenyament per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. (DOGV número 1068 de data 
19.05.1989)  
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 172 Ordre de 4 d'abril de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i edició d'obres 
literàries al valencià i del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 1056 
de data 03.05.1989)  

 173 Ordre de 30 de gener de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca l'adjudicació de projectes de treball per a 
l'Estudi del Valencià Actual (plan eva). (DOGV número 1038 de data 
06.04.1989)  

 174 Ordre de 20 de desembre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió 
d'ajudes a la producció editorial en valencià per a 1989. (DOGV número 
982 de data 12.01.1989)  

 175 Ordre de 8 de novembre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència per la qual es regulen les bases que han de regir la convocatòria 
de concessió d'ajudes a la traducció i edició d'obres literàries al valencià i 
del valencià a d'altres idiomes. (DOGV número 947 de data 21.11.1988)  

 176 Ordre de 25 d'octubre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres 
docents privats que fan l'ensenyament en valencià. (DOGV número 937 de 
data 07.11.1988)  

 177 Ordre de 24 d'agost de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es dicten instruccions per a l'ampliació del règim de 
concerts educatius per als nivells de Pre-escolar als Centres concertats 
que imparteixen l'Ensenyament en Valencià. (DOGV número 910 de data 
27.09.1988)  

 178 Ordre de 28 de maig de 1988, per la qual es regula l'autorització i el 
desplegament d'un segon idioma estranger amb caràcter optatiu en els 
Centres de Batxillerat. (DOGV número 886 de data 18.08.1988)  

 179 Ordre de 13 de juny de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'ofereixen ajudes per a l'assistència a cursos de 
perfeccionament lingüístic en idiomes moderns que s'efectuaran a l'Institut 
Britànic de València. (DOGV número 863 de data 07.07.1988)  

 180 Ordre de 15 de juny de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca l'adjudicació de projectes de treball per a 
l'Estudi del Valencià Actual (Pla EVA). (DOGV número 857 de data 
30.06.1988)  

 181 Ordre de 13 de juny de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques als ajuntaments 
per a programes relacionats amb el foment del valencià. (DOGV número 
857 de data 30.06.1988)  
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 182 Ordre de 13 de juny de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques a Associacions 
sense finalitat lucrativa, per a programes relacionats amb el foment del 
valencià. (DOGV número 857 de data 30.06.1988)  

 183 Ordre de 26 d'abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es regula l'obtenció del Certificat de Capacitació o el 
Diploma de Mestre de Valencià en concloure els estudis en les Escoles 
Universitàries de Formació del Professorat. (DOGV número 824 de data 
13.05.1988)  

 184 Ordre de 2 de març de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es modifica el punt 1 de l'article cinqué de l'Ordre d'1 
de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de 
juliol, sobre la constitució de la "Comissió Tècnica per a l'Ensenyament del 
Valencià". (DOGV número 818 de data 05.05.1988)  

 185 Ordre de 13 d'abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià 
en la comercialització de productes i prestació de serveis. (DOGV número 
815 de data 02.05.1988)  

 186 Ordre de 30 de desembre de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió 
d'ajudes a la producció editorial en valencià per a 1988. (DOGV número 
751 de data 28.01.1988)  

 187 Ordre de 17 de novembre de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques a Associacions 
sense finalitat lucrativa, per a programes relacionats amb el foment del 
Valenciano. (DOGV número 716 de data 30.12.1987)  

 188 Ordre d'1 de desembre de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es fa la convocatòria a ajudes per a l'assistència a 
cursos de perfeccionament lingüístic en idiomes moderns a realitzar en 
l'Institut Britànic de València. (DOGV número 730 de data 24.12.1987)  

 189 Ordre de 17 d'agost de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol de 1984, 
sobre aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, pel que 
fa al valencià com a llengua d'ensenyament. (DOGV número 651 de data 
01.09.1987)  

 190 Ordre d'11 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià 
en la comercialització de productes i prestació de serveis. (DOGV número 
571 de data 22.04.1987)  

 191 Ordre de 10 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca l'adjudicació de projectes de treball per a 
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l'Estudi del Valencià Actual (PLA EVA): (DOGV número 546 de data 
13.03.1987)  

 192 Ordre de 31 de gener de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre 
l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i ensenyament del Valencià. (DOGV 
número 531 de data 20.02.1987)  

 193 Ordre de 30 de desembre de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió 
d'ajudes a la producció editorial en valencià per a 1987. (DOGV número 
515 de data 29.01.1987)  

 194 Ordre de 5 de setembre de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià 
en la comercialització de productes i prestació de serveis. (DOGV número 
433 de data 26.09.1986)  

 195 Ordre de 13 de maig de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es deroga una anterior de 25 de març de 1986 (DOGV 
de 2 de maig), sobre ajudes al doblatge de pel.lícules al valencià. (DOGV 
número 401 de data 07.07.1986)  

 196 Ordre de 6 de juny de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, que desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, sobre l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i 
Ensenyament del Valencià. (DOGV número 393 de data 18.06.1986)  

 197 Ordre de 25 de març de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió d'ajudes 
al doblatge de pel.lícules en valencià per a l'any 1986. (DOGV número 371 
de data 02.05.1986)  

 198 Ordre de 25 de març de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la producció d'espectacles 
teatrals en valencià per a l'any 1986, i s'aproven les corresponents bases. 
(DOGV número 371 de data 02.05.1986)  

 199 Ordre de 31 de març de 1986, de la Conselleia de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca l'adjudicació de beques per a l'Estudi del 
Valencià Actual (pla EVA). (DOGV número 368 de data 25.04.1986)  

 200 Ordre de 23 de desembre de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió 
d'ajudes a la producció editorial en valencià per a 1986. (DOGV número 
352 de data 12.03.1986)  

201 Ordre de 23 de juliol de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, sobre la incorporació de l'ensenyament del valencià a COU. 
(DOGV número 280 de data 22.08.1985)  
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 202 Ordre de 21 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es regula el Pla de Reciclatge del Professorat per a 
impartir classes de valencià, tant dels professors que hi accedeixen de nou 
com dels que ja exerceixen la funció docent a la Comunitat Valenciana. 
(DOGV número 257 de data 03.06.1985)  

 203 Ordre de 23 de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió 
d'ajudes al doblatge de pel.lícules en valencià per a l'any 1985. (DOGV 
número 209 de data 06.12.1984)  

 204 Ordre de 23 de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoquen ajudes a la 
Producció d'Espectacles Teatrals a València per a l'any 1985. (DOGV 
número 209 de data 06.12.1984)  

 205 Ordre de 23 de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència, per la qual s'aproven les bases i es convoca la concessió 
d'ajudes a la Producció Editorial en València per a 1985. (DOGV número 
209 de data 06.12.1984)  

 206 Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 7 de novembre 
de 1984, per la qual es modifiquen determinats preceptes de l'Ordre d'1 de 
setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984 sobre 
aplicació de la Llei 4/1984 d'Ús i Ensenyament del Valencià, en l'àmbit de 
l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 
205 de data 22.11.1984)  

 207 Ordre d'1 de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 
79/1984, de 30-7-84, sobre aplicació de la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament 
del valencià en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat 
Valenciana. (DOGV número 191 de data 25.09.1984)  

 208 Ordre de 27 de juliol, per la qual es dicten normes per a l'ensenyament del 
valencià en Educació Preescolar, General Bàsica, Formació Profesional i 
Batxillerat durant el curs 1983-84, en centres públics i privats. (DOGV 
número 115 de data 04.08.1983)  

 209 Ordre de 3 de febrer de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, sobre regulació de la incorporació de l'ensenyament del valencià 
als plans d'estudi d'educació Preescolar, General Bàsica, Formació 
Professional i Batxillerat. (DOGV número 93 de data 05.02.1983)  

 210 Ordre de 18 de desembre de 1982 per la qual es crea la Comissió de 
Selecció del Professorat de Valencià. (DOGV número 89 de data 
28.12.1982)  

 211 Ordre de 28 de juliol de 1982 de la Conselleria d'Educació, per la qual es 
regula la incorporació de l'ensenyança del valencià als plans d'estudi 
d'educació pre-escolar, general bàsica (cicle inicial i mitjà), formació 



 

 1081

professional de primer grau i Batxillerat per al curs 1982-83. (DOGV 
número 78 de data 07.09.1982)  

 212 Ordre per la qual es publica l'acord de la Comissió Mixta de Bilingüisme de 
17 de maig de 1982 que estableix les normes de procediment relatives a 
l'aprovació de llibres de text i material didàctic imprés dedicat a 
l'ensenyança de l'idioma valencià. (DOGV número 71 de data 01.06.1982)  

 213 Ordre de 7 de juliol de 1980, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 
2003/1979, de 3 d'agost, que regula la incorporació de la llengua 
valenciana al sistema d'ensenyament del País Valencià. (DOGV número 
27 de data 01.08.1980) 

 

RESOLUCIONS 

1 RESOLUCIÓ 5/2004, de 9 de desembre, de la Presidència de l?Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l?Acord del Ple, de 26 de 
novembre de 2004, pel qual es convoquen nou beques per a la realització 
de pràctiques professionals de tècnics en Lexicografia, Terminologia i 
Toponomàstica. [2004/X12888] (DOGV número 4907 de data 21.12.2004)  

 2 RESOLUCIÓ 7/2004, de 9 de desembre, de la Presidència de l?Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l?Acord del Ple, de 26 de 
novembre del 2004, pel qual es convoca una beca per a la realització de 
pràctiques professionals de personal tècnic de biblioteques en l?Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. [2004/F12889] (DOGV número 4907 de data 
21.12.2004)  

 3 RESOLUCIÓ 6/2004, de 9 de desembre, de la Presidència de l?Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l?Acord del Ple, de 26 de 
novembre del 2004, pel qual es convoca una beca per a la realització de 
pràctiques professionals d?informàtica en l?Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. [2004/F12887] (DOGV número 4907 de data 21.12.2004)  

 4 RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2004, de la directora general de 
Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la 
Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de 
col·laboració entre la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política 
Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat 
Valenciana i l'Institut Nacional d'Administració Pública, per a la promoció 
del coneixement del valencià entre els funcionaris de l'administració 
General de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant l'any 2004. 
[2004/X12115] (DOGV número 4903 de data 15.12.2004)  

 5 Acadèmia Valenciana de la Llengua. Expedient número 2/2004. Contractació 
dels servicis de maquetació i impressió de fullets de la sèrie Toponímia 
dels Pobles Valencians. [2004/X11736] (DOGV número 4892 de data 
26.11.2004)  
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 6 RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2004, del president de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s'establixen els 
torns d'examen per a l'obtenció de certificats administratius de 
coneixements de valencià, s'incrementa la quantitat de comissions 
examinadores i es nomenen els seus membres. [2004/F11151] (DOGV 
número 4876 de data 04.11.2004)  

 7 RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2004, de la Secretaria Autonòmica de 
Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de 
promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de 
l'administració de la Generalitat Valenciana. [2004/9410] (DOGV número 
4847 de data 22.09.2004)  

 8 RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2004, del president de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual convoca proves 
extraordinàries per a l'obtenció de certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià. [2004/M9524] (DOGV número 4846 de data 
21.09.2004)  

 9 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2004, del president de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià, per la qual s'establixen els torns d'examen 
per a l'obtenció de certificats administratius de coneixements de valencià, 
s'incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els 
seus membres. [2004/5531] (DOGV número 4764 de data 31.05.2004)  

 10 Acadèmia Valenciana de la Llengua. Expedient número 1/2004. 
Contractació dels servicis de manteniment i adequació als nous entorns 
informàtics dels executables Lexval i ATV i manteniment de les bases de 
dades lexicogràfiques, terminològiques i toponomàstiques de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. [2004/X4170] (DOGV número 4744 de data 
03.05.2004)  

 11 RESOLUCIÓ 2/2004, de 29 de març, de la Presidència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord del Ple de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 26 de març de 2004, pel qual es 
convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres 
valencians de l'exterior de la Comunitat Valenciana. [2004/X3404] (DOGV 
número 4729 de data 08.04.2004)  

 12 RESOLUCIÓ 3/2004, de 29 de març, de la Presidència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 26 de 
març de 2004, pel qual es convoca una beca per a la realització de 
pràctiques professionals de personal tècnic de biblioteques en l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. [2004/X3399] (DOGV número 4727 de data 
06.04.2004)  

 13 RESOLUCIÓ 1/2004, de 8 de març, de la Presidència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord del Ple de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 5 de març de 2004, pel qual es 
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convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació lingüística 
sobre el valencià. [2004/M3185] (DOGV número 4723 de data 31.03.2004)  

 14 RESOLUCIÓ de 9 de març de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esport, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat Valenciana 
per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la 
Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2004/X2823] (DOGV 
número 4719 de data 25.03.2004)  

 15 RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2004, de la Direcció General de Política 
Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es convoquen les 
proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià. [2004/X2274] (DOGV número 4708 de data 
09.03.2004)  

 16 RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2004, del director general de l'Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual s'estableix la composició 
nominal de la Comissió Avaluadora que preveu l'Ordre de 4 de novembre 
de 2003, de la Conselleria de Benestar Social. [2004/X1324] (DOGV 
número 4698 de data 24.02.2004)  

 17 RESOLUCIÓ 17/2003, de 23 de desembre, de la Presidència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 19 de 
desembre de 2003, pel qual es convoca una beca per a la realització de 
pràctiques professionals d'informàtica en l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. [2003/X13870] (DOGV número 4666 de data 09.01.2004)  

 18 RESOLUCIÓ 18/2003, de 23 de desembre, de la Presidència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 19 de 
desembre de 2003, pel qual es convoquen nou beques per a la realització 
de pràctiques professionals de tècnics en Lexicografia, Terminologia i 
Toponomàstica. [2003/X13871] (DOGV número 4666 de data 09.01.2004)  

 19 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2003, de la directora general de 
Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de 
Presidència, per la qual disposa la publicació de l'Acord de col·laboració 
entre la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural 
Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat 
Valenciana i l'Institut Nacional d'Administració Pública, per a la promoció 
dels coneixements de valencià entre els funcionaris de l'administració 
General de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant l'any 2003. 
[2003/X13476] (DOGV número 4659 de data 29.12.2003)  

 20 Acadèmia Valenciana de la Llengua. Expedient número 1/2003. Treball de 
camp i processament de dades per a la realització d'una enquesta sobre la 
situació social del valencià. [2003/Q12764] (DOGV número 4648 de data 
11.12.2003)  

 21 RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2003, de la Direcció General de 
Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es convoquen 
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els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats 
públics de l'administració de la Generalitat Valenciana. [2003/X10963] 
(DOGV número 4609 de data 16.10.2003)  

 22 RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2003, de la Direcció General de 
Personal, de la Direcció General d'Ensenyament i de la Direcció General 
de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es dicten 
instruccions per al desplegament del Programa per a la promoció del 
coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de 
manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura i 
per a l'organització i el funcionament dels cursos de preparació per a 
l'obtenció dels certificats de coneixements de valencià de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià en els centres públics de 
Formació de les Persones Adultes i en els programes municipals 
d'Educació de les Persones Adultes. [2003/X10154] (DOGV número 4593 
de data 23.09.2003)  

 23 RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2003, de la Direcció General d'Ordenació i 
Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual convoca proves 
extraordinàries per a l'obtenció de certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià que expedix la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià. [2003/X7825] (DOGV número 4539 de data 
08.07.2003)  

 24 RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2003, del director general de Personal de la 
Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la prova 
d'acreditació de coneixements de castellà per als aspirants en els 
processos selectius convocats per sengles ordes de 23 d'abril de 2003, per 
a ingrés al Cos de Mestres i als cossos docents de professors 
d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, 
professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació 
Professional. [2003/X6794] (DOGV número 4521 de data 13.06.2003)  

 25 RESOLUCIÓ de 14 de març de 2003, de la Direcció General d'Ordenació i 
Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoquen les 
proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià. [2003/3374] (DOGV número 4467 de data 
26.03.2003)  

 26 RESOLUCIÓ número 2/2003, d'11 de març, de la Presidència de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord del Ple 
de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 3 de març del 2003, pel qual 
es convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres 
valencians de l'exterior de la Comunitat Valenciana. [2003/3258] (DOGV 
número 4467 de data 26.03.2003)  

 27 RESOLUCIÓ número 1/2003, de 3 de febrer, de la Presidència de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'acord del Ple 
de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua de 30 de gener del 2003, pel qual 
es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació 
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lingüística sobre el valencià. [2003/M1681] (DOGV número 4445 de data 
21.02.2003)  

 28 RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2002, de la Direcció General 
d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es 
convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als 
empleats públics de l'administració de la Generalitat Valenciana. 
[2002/X13098] (DOGV número 4389 de data 29.11.2002)  

 29 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2002, de la Subsecretaria del Secretariat del 
Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per 
la qual es disposa la publicació de l'Acord de cooperació entre la 
Generalitat Valenciana i l'Institut Nacional d'Administració Pública, per a la 
promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de 
l'administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant l'any 
2002. [2002/10723] (DOGV número 4357 de data 15.10.2002)  

 30 RESOLUCIÓ 14/2002, de 3 de setembre, de la Presidència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es prorroga el termini de presentació 
de sol·licituds d'ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres 
valencians de l'exterior de l'Estat espanyol. [2002/A9527] (DOGV número 
4330 de data 06.09.2002)  

 31 RESOLUCIÓ 13/2002, de 25 de juliol, de la Presidència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord del Ple de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 23 de juliol del 2002, pel qual es 
convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres 
valencians de l'exterior de l'Estat espanyol. [2002/Q8570] (DOGV número 
4312 de data 12.08.2002)  

 32 RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2002, del president de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual convoca proves 
extraordinàries per a l'obtenció de certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià que expedix la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià. [2002/8012] (DOGV número 4307 de data 
05.08.2002)  

 33 RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2002, del Rectorat de la Universitat Jaume I, 
per la qual es convoca oferta pública per a la selecció d'un tècnic mitjà, 
amb contracte laboral temporal per obra o servici a temps parcial. 
[2002/Q7682] (DOGV número 4296 de data 19.07.2002)  

 34 RESOLUCIÓ 12/2002, de 31 de maig, de la Presidència de la AVL, per la 
qual es publica l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, adoptat en 
la reunió plenària de 20 de maig del 2002, en què es refon i es 
complementa l'acord de 25 de març del 2002 pel qual s'aprova el referent 
normatiu del valencià, i s'emet dictamen sobre la consulta formulada pel 
conseller de Cultura i Educació per a l'aplicació de la Resolució 10/2002, 
de 4 d'abril, de la Presidència de la AVL. [2002/A6019] (DOGV número 
4277 de data 24.06.2002)  
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 35 RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2002, del director general de Personal de la 
Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la prova 
d'acreditació de coneixements de castellà per als aspirants en els 
processos selectius convocats per sengles órdens de 8 de maig de 2002, 
per a ingrés al cos de mestres i als cossos docents de professors 
d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'Idiomes, 
professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació 
Professional. [2002/M6131] (DOGV número 4268 de data 11.06.2002)  

 36 RESOLUCIÓ 10/2002, de 4 d'abril de 2002, de la Presidència de l'AVL, per 
la qual es publica l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat 
en la reunió plenària del 25 de març de 2002, pel qual s'aprova el referent 
normatiu oficial del valencià. [2002/X3440] (DOGV número 4229 de data 
16.04.2002)  

 37 RESOLUCIÓ de 12 de març de 2002, del conseller de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials 
administratius de coneixements de valencià. [2002/X3009] (DOGV número 
4218 de data 27.03.2002)  

 38 RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2001, de la Subsecretaria del 
Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la 
Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de col·laboració 
entre la Generalitat Valenciana i l'Institut Nacional d'Administració Pública, 
per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de 
l'administració de l'estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant l'any 
2001. [2001/S9141] (DOGV número 4097 de data 01.10.2001)  

 39 RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2001, de la Direcció General 
d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es 
convoquen cursos extraordinaris de valencià. [2001/F8985] (DOGV 
número 4086 de data 14.09.2001)  

 40 RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2001, de la Direcció General d'Ordenació i 
Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoquen cursos 
extraordinaris de valencià. [2001/5225] (DOGV número 4011 de data 
31.05.2001)  

 41 Conselleria de Cultura i Educació. Concurs número PL04/2001. Adjudicació 
de la difusió de la campanya, a través de mitjans de comunicació, de 
promoció de l'ús i de l'ensenyament del valencià, «Valencià, clar que sí!». 
[2001/S4634] (DOGV número 4002 de data 18.05.2001)  

 42 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2001, de la Subsecretaria del Secretariat del 
Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per 
la qual es disposa la publicació de l'acord entre la Subsecretaria del 
Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Generalitat 
Valenciana i l'organisme autònom Boletín Oficial del Estado, per a la 
determinació del preu de la traducció al valencià de les lleis, els reials 
decrets llei i els reials decrets legislatius i altres disposicions de caràcter 
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general que es publiquen al Boletín Oficial del Estado. [2001/Q3833] 
(DOGV número 3987 de data 26.04.2001)  

 43 RESOLUCIÓ de 5 de març de 2001, del conseller de Cultura i Educació, 
per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials 
administratius de coneixements de valencià. [2001/A2418] (DOGV número 
3965 de data 23.03.2001)  

 44 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2000, de la Subsecretaria del 
Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la 
Generalitat, per la qual es disposa la publicació del conveni de 
col·laboració entre l'administració general de l'estat i la Generalitat 
Valenciana per a la publicació de les lleis en llengua valenciana. 
[2000/M10483] (DOGV número 3913 de data 09.01.2001)  

 45 RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2000, de la Subsecretaria del 
Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la 
Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana i el Consell General del Poder 
Judicial, en matèria d'acreditació del coneixement del valencià. 
[2000/7816] (DOGV número 3859 de data 18.10.2000)  

 46 RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2000, de la Subsecretaria del Secretariat del 
Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per 
la qual es disposa la publicació de l'Acord de cooperació entre la 
Generalitat Valenciana i l'Institut Nacional d'Administració Pública, per a la 
promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de 
l'administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant l'any 
2000. [2000/6671] (DOGV número 3814 de data 14.08.2000)  

 47 RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2000, del director general de Personal de la 
Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la prova 
d'acreditació dels coneixements de castellà per als aspirants en els 
processos selectius convocats per les ordres de 10 d'abril de 2000, per a 
ingrés al cos de mestres i al cos de professors d'Ensenyament Secundari i 
professors tècnics de Formació Professional. [2000/F4991] (DOGV número 
3772 de data 15.06.2000)  

 48 Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Expedient número PL01/2000. 
Adjudicació de la mecanització, informatització i digitalització de les dades 
de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià dels 
dos períodes de la convocatòria de l'any 2000. [2000/3691] (DOGV 
número 3753 de data 19.05.2000)  

 49 Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Expedient número PL03/2000. 
Adjudicació de la publicitat de les proves de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià. Convocatòria de l'any 2000. [2000/X3152] 
(DOGV número 3741 de data 03.05.2000)  
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 50 RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 1999, de la Subsecretaria del 
Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la 
Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de cooperació 
entre la Generalitat Valenciana i l'Institut Nacional d'Administració Pública, 
per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de 
l'administració de l'estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant 1999. 
[1999/M10459] (DOGV número 3649 de data 21.12.1999)  

 51 RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1999, de la Direcció General d'Ordenació i 
Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual s'aprova un projecte 
editorial per a la matèria comuna Valencià: Llengua i Literatura I i II en 
versió valenciana de l'editorial Tàndem Edicions, per a primer i segon curs 
de l'Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE) i s'autoritza 
l'ús dels materials curriculars corresponents en centres docents públics i 
privats de la Comunitat Valenciana. [1999/F6706] (DOGV número 3558 de 
data 11.08.1999)  

 52 RESOLUCIO 67/99, de 25 de gener de 1999, del director general de 
l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual s'ofereixen beques per a la 
realització de cursos d'idioma anglés, a membres de les associacions i les 
entitats relacionades en l'article 3 de l'Ordre de 10.11.83, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a 
l'elaboració dels cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de 
serveis a la joventut, a la Comunitat Autònoma Valenciana. [1999/X864] 
(DOGV número 3428 de data 04.02.1999)  

 53 RESOLUCIO número 900/1997, de 19 de desembre de 1997, del director 
general de l'Institut Valencià de la Joventut per la qual s'ofereixen beques 
per a la realització de cursos d'idiomes a països de la Unió Europea. 
[1998/Q225] (DOGV número 3165 de data 20.01.1998)  

 54 RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1997, de la Direcció General d'Ordenació i 
Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual s'aprova un projecte 
editorial en versió anglesa per a la matèria comuna Llengua Estrangera: 
Anglés I i II amb els títols Milestones Pre-Intermediate" i "Milestones 
Intermediate per a primer i segon curs de l'Educació Secundària 
Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE) i s'autoritza l'ús dels materials 
curriculars corresponents en centres docents públics i privats de la 
Comunitat Valenciana. (DOGV número 3058 de data 18.08.1997)  

 55 RESOLUCIÓ de 6 de juny de 1997, de les direccions generals de Personal i 
d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca l'exercici específic 
de coneixement oral i escrit de valencià per als aspirants que superen el 
procés selectiu convocat per l'Ordre de 14 de maig de 1997, per a l'ingrés 
en el cos de mestres. (DOGV número 3046 de data 30.07.1997)  

 56 RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 1996, de la Direcció General del 
Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència de la Generalitat 
Valenciana, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni de 
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cooperació de 28 de desembre de 1995 entre la Generalitat Valenciana i 
l'Institut Nacional d'Administració Pública per a la promoció dels 
coneixements de valencià en els funcionaris de l'administració de l'Estat a 
la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2897 de data 26.12.1996)  

 57 RESOLUCIó de 19 de juliol de 1995, del director general de Personal de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la prova 
d'acreditació de coneixements de castellà per als aspirants en les proves 
selectives convocades per ordre de 28 de març de 1995 per a la provisió 
de places vacants de funcionaris de cossos docents de professors 
d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, 
professors d'escola oficial d'idiomes, professors i mestres de taller d'Arts 
Plàstiques i Disseny i professors de Música i Arts Escèniques que no 
posseïsquen nacionalitat espanyola. (DOGV número 2564 de data 
04.08.1995)  

 58 RESOLUCIó de 13 de juny de 1995, del director general de Mitjans de 
Comunicació Social i Relacions Informatives, per la qual es determina la 
quantia dels mòduls aplicables per al càlcul de les subvencions per la 
utilització del valencià en els mitjans de comunicació social. (DOGV 
número 2542 de data 03.07.1995)  

 59 Resolució de 12 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Educació i 
Ciència, per la qual es fa pública la relació de llibres de text i materials 
curriculars autoritzats per a l'ensenyament del valencià en els nivells 
d'ensenyament no universitari. (DOGV número 2371 de data 21.10.1994)  

 60 Resolució de 8 de setembre de 1994, de la Direcció General de 
Comercialització, Indústries i Relacions Agràries de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'especifica la 
correspondència taxonòmica entre la sinonímia valenciana, castellana i 
científica de la flora esmentada en l'Ordre de 27 de juliol de 1993 de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a les denominacions específiques 
Aperitiu - Café d'Alcoi, Tomaní d'Alacant, Herber de la Serra de Mariola 
(Alacant) i Anís d'Alacant i el seu consell regulador (Consell Regulador de 
les Begudes Espirituoses Tradicionals d'Alacant) i s'estableixen normes 
d'explotació d'aquesta flora en la seua forma silvestre o espontània, i 
també recomanacions complementàries. (DOGV número 2364 de data 
11.10.1994)  

 61 Resolució de 30 de juny de 1994, del conseller d'Educació i Ciència, per a 
l'aplicació del Programa de Promoció dels Coneixements de Valencià en la 
Població Adulta. (DOGV número 2341 de data 08.09.1994)  

 62 Resolució de 28 d'abril de 1994, de la directora general de l'Institut Valencià 
d'Administració Pública, per la qual estableix el règim del curs obligatori de 
valencià per als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al 
grup C d'administració general, grups A, B i D d'administració especial i 
grups B, C, D i E personal laboral, de la Generalitat Valenciana, 
corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de 1992 (convocatòries 03/92, 
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05/92, 06/92, 07/92, 08/92, 09/92, 10/92, 11/92, 12/92, 13/92 i 14/92). 
(DOGV número 2259 de data 04.05.1994)  

 63 Resolució de 12 d'abril de 1994, del director general del Servei Valencià de 
Salut, per la qual es publica l'acord de la mesa sectorial de sanitat en 
matèria de valoració del coneixement del valencià en la borsa de treball 
per a la vinculació temporal de personal a institucions sanitàries. (DOGV 
número 2257 de data 02.05.1994)  

 64 Resolució de 22 de juliol de 1993, del Rector de la Universitat de València, 
per la qual es disposa el compliment de la Sentència de 20 de novembre 
de 1992, dictada pel Tribunal Suprem, per la qual es confirma la Sentència 
de 18 de maig de 1989, dictada per l'aleshores Audiència Territorial de 
València, en el recurs contenciós administratiu 1754/86, promogut per 
Alternativa Universitaria. (DOGV número 2082 de data 06.08.1993)  

 65 Resolució de 24 de maig de 1993, del Director General d'Ordenació i 
Innovació Educativa, per la qual desplega l'Ordre d'1 de setembre de 1984 
i regula el procediment per a l'exempció de l'ensenyament del valencià dels 
alumnes dels nivells no obligatoris residents en poblacions de predomini 
lingüístic castellà. (DOGV número 2058 de data 01.07.1993)  

 66 Resolució de 12 de gener de 1993, del Director General de l'Institut 
Valencià de la Joventut, per la qual convoca el VII Certamen Juvenil de 
Poesia "Miguel Hernández" 1993 de la Comunitat Valenciana. (DOGV 
número 1967 de data 18.02.1993)  

 67 Resolució de 21 d'octubre de 1992, de la Direcció General de Mitjans de 
Comunicació Socials i Relacions Informatives, per la qual quantifica les 
ajudes per la utilització del valencià en els mitjans de comunicació social 
radicats a la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1897 de data 
05.11.1992)  

 68 Resolució de 10 de setembre de 1992, del Director General d'Ordenació i 
Innovació Educativa, per la qual es desplega l'Ordre d'1 de setembre de 
1984 i es regula el procediment per a l'exempció de l'ensenyament del 
valencià dels alumnes dels nivells no obligatoris residents en poblacions de 
predomini lingüístic castellà. (DOGV número 1872 de data 29.09.1992)  

 69 Resolució de 4 de desembre de 1991, de la Direcció General de Mitjans de 
Comunicació Social, per la qual quantifica les subvencions a empreses 
radicades a la Comunitat Valenciana editores de publicacions escrites 
totalment o parcial en valencià. (DOGV número 1686 de data 18.12.1991)  

 70 Resolució de 2 de setembre de 1991, del Director General d'Ordenació i 
Innovació Educativa, per la qual es desplega l'Ordre d'1 de setembre de 
1984 i es regula el procediment per a l'exempció de l'assignatura de 
Valencià dels alumnes dels nivells no obligatoris residents en poblacions 
de predomini lingüístic castellà. (DOGV número 1643 de data 16.10.1991)  
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 71 Resolució de 3 de setembre de 1990, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es convoquen 16 places per a assistir a un 
curs de perfeccionament en la metodologia de l'anglès preparatori del 
certificat de la Royal Society of Arts per al professorat no natiu d'anglès. 
(DOGV número 1419 de data 09.11.1990)  

 72 Resolució de 22 de febrer de 1990, de l'Il.lm. Sr. Director de l'Institut 
Valencià d'Administració Pública, per la qual es convoquen els Cursos 
sobre Llenguatge Administratiu Valencià. Tradició i Modernitat en el seu 
establiment, per a personal al servei de la Generalitat Valenciana, les 
Administracions Locals i les Universitats. (DOGV número 1261 de data 
09.03.1990)  

 73 Resolució de 26 de juliol de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca el Quart Concurs d'Innovació Educativa. 
(DOGV número 1145 de data 20.09.1989)  

 74 Resolució de 31 de març de 1989, de la Direcció General de Patrimoni 
Cultural, per la qual es fan públics els tràmits administratius a seguir en 
relació amb les subvencions regulades al Capítol I, articles 3 i 4 del Capítol 
II, Capítol III i Capítol IV de l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana de 20 de gener de 1987, sobre ajudes 
genèriques al teatre valencià. (DOGV número 1073 de data 29.05.1989)  

 75 Resolució de 2 de setembre de 1988, del Director General de l'Institut 
Valencià d'Administració Pública, per la qual es convoca la realització de 
cursos d'idiomes per al personal de la Generalitat Valeciana. (DOGV 
número 904 de data 19.09.1988)  

 76 Resolució de 30 de març de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca el Tercer Concurs d'Innovació Educativa. 
(DOGV número 827 de data 18.05.1988)  

 77 Resolució de 22 d'abril de 1988, del Director General de l'Institut Valencià 
d'Administració Pública, per la qual es convoca Curs d'Aprofundiment en el 
Lleguatge Administratiu Valencià. (DOGV número 821 de data 10.05.1988)  

 78 Resolución de 22 d'abril de 1988, del Director General de l'Institut Valencià 
d'Administració Pública, per la qual es convoca Curs d'Iniciació al 
Llenguatge Administratiu Valencià. (DOGV número 819 de data 
06.05.1988)  

 79 Resolució de 2 de març de 1987, de la Direcció General de Cultura, per la 
qual es fan públics els tràmits administratius a seguir en relació amb les 
subvencions regulades en els capítols I, II (articles 3 i 4), III i IV de l'Ordre 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana de 20 de gener de 1987, sobre ajudes genèriques al teatre 
valencià. (DOGV número 582 de data 08.05.1987)  
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 80 Resolució de 2 de març de 1987, de la Direcció General de Cultura, per la 
qual es fan públics els tràmits administratius a seguir en relació amb les 
subvencions regulades en el Capítol V de l'Ordre de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, de 20 de gener 
de 1987, sobre ajudes genèriques al teatre valencià. (DOGV número 572 
de data 23.04.1987)  

 81 Resolució de 5 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca el segon Concurs d'Innovació Educativa. 
(DOGV número 547 de data 16.03.1987)  

 82 Resolució de 27 de gener de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca els II Premis Literaris "Les Irreals 
Omegues". (DOGV número 547 de data 16.03.1987)  

 83 Resolució de 25 d'abril de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es convoca el primer Concurs d'Innovació Educativa. 
(DOGV número 390 de data 11.06.1986)  

 84 Resolució de 12 de febrer de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, que desplega l'Ordre de 21 de maig de 1985 que regula el Pla de 
Reciclatge del Professorat, i per la qual s'estableix el procediment de 
sol.licitud i lliurament del Diploma de Mestre de Valencià, del Certificat de 
Capacitació i del Certificat d'Aptitud per a l'ensenyament del valencià. 
(DOGV número 371 de data 02.05.1986)  

 85 Resolució de la Direcció General d'Ensenyament Mitjà, de 23 d'agost de 
1983, per la qual es dicten instruccions que despleguen l'Ordre de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 27 de juliol. (DOGV número 
121 de data 15.09.1983)  

 86 Resolució de la Direcció General d'EGB, de 22 d'agost de 1983, per la qual 
es dicten instruccions que despleguen l'Ordre de 27 de juliol, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. (DOGV número 121 de data 
15.09.1983) 
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Annex 46 
 

Normativa d’interès per a  
un servei lingüístic de l’Administració local  
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ANNEX 46 
 
NORMATIVA D’INTERÈS PER A UN SERVEI LINGÜÍSTIC DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
Llei 7/1982 Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana 
 
Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del régimen local  
 
Toponímia i senyalitzacions 
 
Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Govern valencià, pel qual es regula el 
procediment per a l'alteració del nom dels municipis [DOGV 1775, 5-5-92] 
 
Reial Decret 2296/1981, de 3 d'agost, sobre senyalització de carreteres, 
aeroports, estacions ferroviàries, d'autobusos i marítimes i serveis públics 
d'interés general en l'àmbit de les Comunitats Autònomes. 
 
Reial decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, 
aeroports, estacions ferroviàries, d'autobusos i marítimes i serveis públics 
d'interès general en l'àmbit de les comunitats autònomes amb una altra llengua 
oficial distinta del castellà [BOE 50, 27-2-82] 
 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, text articulat de la llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària 
[BOE 63, 14-3-90] 
 
Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre 
l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de 
comunicació i en la retolació dels serveis públics en l'àmbit territorial de la 
comunitat valenciana. [DOGV 2.227, 15-3-94] 
 
Funció pública 
 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública 
[BOE 185, del 3 d’agost de 1994] 
 
Resolució d’1 de desembre de 1992 del director general d’Administració local 
de la Conselleria d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana per la 
qual s’ordena publicar un text de bases general de selecció del personal al 
servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [BOP 9, 12-1-93] 
 
Resolució de 20 d'octubre de 1993 del Director General d'Administració 
Territorial i Organització de la Conselleria d'Administració Pública de la 
Generalitat Valenciana, per la qual s'ordena de publicar les bases específiques 
i els exercicis i programes mínims que han de regir la convocatòria de les 
proves selectives d'accés als diferents grups de funcionaris de l'escala 
d'administració general de les entitats locals. 
 



 

 1096

Resolució de 4 de juny de 1996 del director general d'Interior de la Conselleria 
de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual s'ordena publicar les 
bases específiques i els exercicis i els programes mínims que han de regir la 
convocatòria de les proves selectives d'accés als diferents grups de funcionaris 
de l'escala d'administració especial de les entitats locals.  
 
Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat 
Valenciana pel qual s'aprova el text refós de la llei de la funció pública 
valenciana [DOGV 2.613, 26-10-95] 
 
Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el 
reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del 
personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la llei de funció pública valenciana 
 
Administració 
 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals [BOE 305, 22-
12-86] [Correcció d'errades, BOE 12, 14-1-1987] 
 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú [BOE 285, 27-11-92]. 
Modificada d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener [BOE 12, 14-1-99] 
 
Homologació de títols. JQCV i Filologia Catalana 
 
Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual 
s'estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià 
que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i 
s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats. 
 
Ordre de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l’article 4t de l'Ordre de 16 
d'agost de 1994, sobre l’homologació i revalidació dels Certificats Oficials 
Administratius de Coneixements de Valencià. [DOGV 2.651, 22-12-1995] 
 
Ordre de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la 
Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen els certificats oficials 
administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i 
certificats. [DOGV 3544, 22-7-99] 
 
Ordre de 29 de novembre de 1995, del Ministeri d’Educació i Ciencia, per la 
qual s’homologuen els títols de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica 
(Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), com 
a homologats o equivalents als títol de Llicenciat en Filologia Catalana. 
 
Noms i cognoms 
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Llei de 8 de juny de 1957, sobre Registre Civil. [Modificada per la Llei 40/1999]  
 
Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los 
mismos. 
 
Real decreto 193/2000, de 11 de febrero, de modificación de determinados 
artículos del reglamento del Registro Civil en materia relativa al nombre y 
apellidos y orden de los mismos. 
 
Poder Judicial 
 
Llei orgánica 6/1985 estatal, del poder judicial [actualitzada] 
 
Ensenyament 
 
Ordre de 7 de juliol de 1980, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 
2003/1979, de 3 d'agost, que regula la incorporació de la llengua valenciana al 
sistema d'ensenyament del País Valencià. 
 
Decret de 19 de juliol de 1982 pel qual s'estableix quins professors estaran 
facultats per a l'ensenyança de l'idioma valencià. 
 
Decret de 3 de desembre de 1982, regulant la incorporació del valencià al 
sistema d'ensenyament de Preescolar, Educación General Bàsica, Batxillerat i 
Formació Professional. 
 
Comissió Interdepartamental 
 
Decret 44/1984, de 16 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de 
creació de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Us del Valencià, 
d'acord amb la LLei de la Generalitat Valenciana, d'ús i ensenyament del 
valencià num. 4/83, de 23 de novembre. 
 
Llei d’ús i ensenyament del valencià 
 
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià 
 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 
 
Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.  
 
Acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat en la reunió plenària del 
25 de març del 2002, pel qual s'aprova el referent normatiu oficial del valencià 
[DOGV 4229, 16-4-2002] 
 
Acord de 23 d'abril de 2002, del Govern Valencià, respecte a l'acord adoptat 
per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [DOGV 4237, 26-04-2002] 
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Resolució 12/2002, de 31 de maig, de la Presidència de la AVL, per la qual es 
publica l’acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, adoptat en la reunió 
plenària de 20 de maig del 2002, en què es refon i es complementa l’acord de 
25 de març del 2002 pel qual s’aprova el referent normatiu del valencià, i 
s’emet dictamen sobre la consulta formulada pel conseller de Cultura i 
Educació per a l’aplicació de la Resolució 10/2002, de 4 d’abril, de la 
Presidència de la AVL. 
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Llei 7/1982 
ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Article 7 

1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el 
castellà. Tothom té dret a conèixer-los i a usar-los. 

2. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues 
llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el 
coneixement. 

3. Ningú no podrà discriminat per raó de la seua llengua. 

4. Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià. 

5. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua en l'Administració i 
l'ensenyament. 

6. Hom delimitara per llei els territoris en els quals predomine l'ús d'una 
llengua o de l'altra, així com els que puguen ser exceptuats de 
l'ensenyament i de l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat.  
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Ley 7/1985, de 2 de abril, 

 REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL  
 

Texto consolidado tras las modificaciones introducidas por la  
Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 

diciembre de 2003 
 

Artículo 1. 
1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del 
Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades. 
 
Artículo 2. 
1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 
Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 
distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, 
las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que 
proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate 
y a la capacidad de la gestión de la Entidad Local, de conformidad con los 
principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión 
administrativa a los ciudadanos. 
 
Artículo 11. 
1. El Municipio es la Entidad Local básica de la organización territorial del 
Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. 
2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización. 
 
Artículo 14. 
1. Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial 
cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado para la Administración 
del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la 
presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 
2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en 
castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva 
Comunidad Autónoma, o en ambas. 
 
Artículo 20. 
1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: 
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 
Ayuntamientos. 
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los Municipios con población 
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento282. 
                                                 
282 La “Junta de Gobierno Local” ha venido a sustituir, tanto en el Municipio como en la Provincia, a la 
“Comisión de Gobierno”. 
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Artículo 25. 
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. 
2. El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 
materias: 
n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 
Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 
centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en 
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
 
Artículo 28. 
Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de 
otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la 
cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del 
medio ambiente. 
 
Artículo 42. 
1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus 
respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio Comarcas u otras Entidades 
que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses 
comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de 
servicios de dicho ámbito. 
Artículo 43. 
2. Las Áreas Metropolitanas son Entidades Locales integradas por los 
Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de 
población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la 
planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 
 
Artículo 44. 
1. Se reconoce a los Municipios el derecho a asociarse con otros en 
Mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios 
determinados de su competencia. 
2. Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. 
5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad Municipios 

pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, siempre que lo 

permitan las normativas de las Comunidades Autónomas afectadas. 

 

Artículo 47. 
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2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de las Corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes 
materias: 
d) Alteración del nombre y de la capitalidad del Municipio. 

e) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
g) Creación, modificación o disolución de Mancomunidades u otras 
organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación 
y modificación de sus Estatutos. 
 

Artículo 56. 
1. Las Entidades Locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que 
reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo 
de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata 
los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de 
este deber. 
2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su 
aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para 
recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo 
solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes. 
 

Artículo 89. 
El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por 
funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal 
eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 
 
Artículo 90. 
2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de 
trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la 
legislación básica sobre función pública. 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores. 
 

Artículo 98. 
1. La selección, formación y habilitación de los funcionarios a que se refiere el 
número 3 del artículo 92 corresponde al Instituto de Estudios de Administración 
Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. 
Podrá descentralizarse territorialmente la realización de las pruebas de 
selección para el acceso a los cursos de formación en relación con las 
Corporaciones de determinado nivel de población, en los términos que 
establezca la Administración del Estado. 
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2. Quienes hayan obtenido la habilitación a que se refiere el número anterior 
ingresarán en la Función Pública Local y estarán legitimados para participar en 
los concursos de méritos convocados para la provisión de las plazas o puestos 
de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada Entidad 
local. 
 
Artículo 99. 
1. El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en 
él se tendrán en cuenta los méritos generales, entre los que figuran la posesión 
de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los 
cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad; los 
méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la 
organización territorial de cada Comunidad Autónoma y el de la normativa 
autonómica, y los méritos específicos directamente relacionados con las 
características del puesto.[…] 
 
Las Corporaciones locales aprobarán las bases del concurso, con inclusión de 
los méritos específicos que puedan establecer los determinados por su 
Comunidad Autónoma, así como el conocimiento de la lengua oficial propia de 
la misma en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva. 
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 Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Govern valencià, pel qual es regula  
 

EL PROCEDIMENT PER A L'ALTERACIÓ DEL NOM DELS MUNICIPIS 
[DOGV 5-5-92, núm. 1775] 

 
En el marc del que estableixen els articles 3.2. de la Constitució espanyola i 7 
de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana 
ha de garantir l’ús normal de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana i 
atorgar una especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. 
 
La competència respecte a la denominació oficial dels municipis del seu territori 
la té atribuïda en l'article 31.8 de l’Estatut d’autonomia. 
 
Correspon al Govern Valencià, d'acord amb el que estableix l'article 15 de la 
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i Ensenyament del Valencià, determinar 
els noms oficials dels municipis. 
 
Fent ús d'aquesta facultat, el Decret 74/1984, de 30 de juliol, va regular el 
procediment per a l'alteració del nom dels municipis.  
 
Es considera necessari establir una nova regulació en la matèria que adeqüe 
determinats aspectes del procediment d'alteració del nom dels municipis a la 
legislació de règim local vigent i a l’estructura organitzativa de l'administració de 
la Generalitat Valenciana, a conseqüència de la creació del Consell Valencià de 
Cultura per la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, i de la Direcció General de Política 
Lingüística, mitjançant la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de 
la Generalitat Valenciana. 
 
Finalment, s'amplien les garanties del procediment en introduir un tràmit 
d'audiència en els casos de discrepàncies de l’òrgan competent per a emetre 
l’informe amb la proposta d'alteració de denominació presentada per 
l'ajuntament. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 16, apartat g), i 35, 
apartat c), de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a 
proposta del Conseller d'Administració Pública i la deliberació prèvia del Govern 
Valencià en la reunió del dia 13 d'abril de 1992, 

 
DECRETE 

 
 
Article 1 
1. Aquest decret regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis 
de la Comunitat Valenciana. La nova denominació del municipi s'haurà 
d'adequar a la seua tradició històrica i lingüística. 
 
2. Els municipis no podran usar noms que no hagen estat autoritzats d'acord 
amb els tràmits reglamentaris previstos en aquest decret. 
 
3. La denominació del municipi podrà ser en castellà o en valencià, o en les 
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dues Llengües. Els municipis que tinguen denominació en les dues Llengües 
hauran d'utilitzar el seu nom en forma bilingüe. 
 
4. No S'autoritzarà l'alteració del nom quan el proposat siga idèntic a un altre 
existent o puga produir confusions en la identificació de les administracions 
públiques. 
 
Article 2 
l'expedient d'alteració del nom dels municipis s'iniciarà mitjançant acord de 
l'ajuntament en ple, adoptat després de l'informe de la secretaria i amb el 
quòrum exigit per l'article 47.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb instrucció 
de l'expedient on es raone i es justifique adequadament el canvi que es 
proposa amb els informes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el 
tema. 
 
Article 3 
L'acord d'alteració del nom del municipi, adoptat segons determina l'article 
anterior, seguirà els següents tràmits: 
 
a) Exposició al públic pel termini d'un mes, mitjançant anuncis en el bulletí 
oficial de la província i en el tauler d'edictes de l'ajuntament, perquè els 
interessats puguen formular reclamacions. 
 
b) Resolució de les reclamacions presentades amb el quòrum assenyalat. 
 
c) Si no hi ha reclamacions, s'unirà a l'expedient el corresponent certificat 
acreditatiu expedit pel secretari de la corporació, i no caldrà adoptar un nou 
acord. 
 
d) Remesa de l’expedient a la Conselleria d'administració Pública, després de 
completada la tramitació. 
 
Article 4 
1. Vist l’expedient tramés per l'ajuntament i els informes justificatius sobre 
l'alteració de denominació, la Conselleria d'Administració Pública sol·licitarà 
informe a l’òrgan competent en matèria de política lingüística de la Generalitat 
Valenciana qui, en els casos que considere oportú, elevarà consulta al Consell 
Valencià de Cultura. 
 
2. L'òrgan competent en matèria de política lingüística haurà de trametre 
informe en el termini d'un mes a partir de la data de sol·licitud formulada per la 
Conselleria d'administració Pública. 
 
Article 5 
1. Si l’informe emès és favorable a l'alteració de la denominació del municipi, la 
Conselleria d'administració Pública elevarà proposta de resolució al Govern 
Valencià, que resoldrà. 
 
El decret del Govern Valencià es notificarà a l’entitat local i es publicarà en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
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2. La Conselleria d'administració Pública comunicarà l'alteració de la 
denominació del municipi a l'administració de l’Estat perquè l'anote en el 
Registre d'Entitats Locals i la publique en el Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
Article 6 
1. Si l’informe emès és desfavorable a l'alteració de la denominació proposada 
per l'ajuntament, la Conselleria d'administració Pública el trametrà a 
l'ajuntament interessat i li concedirà un tràmit d'audiència d'un mes perquè, 
mitjançant acord plenari i amb el quòrum requerit en l'article 47.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, manifeste si accepta les alternatives proposades. 
 
2. Si l'ajuntament en l'acord plenari accepta les alternatives, la Conselleria 
d'administració Pública l’elevarà al Govern Valencià perquè resolga d'acord 
amb el que preveu l'article anterior. 
 
3. En 91 cos que l'ajuntament presente i al·legue la documentació que 
considere convenient per a defensar la seua proposta d'alteració, la Conselleria 
d'administració Pública la trametrà a l’òrgan competent en matèria- de política 
lingüística que va emetre l’informe, el qual s'hi pronunciarà en un termini de 15 
dies. 
 
Article 7 
1. Acabada la tramitació, la Conselleria d'Administració Pública elevarà 
proposta de resolució al Govern Valencià, el qual resoldrà. 
 
2. El decret del Govern Valencià es notificarà a l’entitat local interessada i es 
publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
Article 8 
El procediment establert en els articles anteriors s'aplicarà als canvis de nom 
dels nuclis de població que constituesquen entitats locals d'àmbit 
inframunicipal. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 
Els expedients d'alteració del nom dels municipis iniciats abans de la data 
d'entrada en vigor d'aquest decret, s'adaptaran quant a la seua resolució al 
procediment previst en aquest sense perjudici que es conserven els actes 
vàlidament celebrats en la seua tramitació, particularment en allò que fa 
referència a acords municipals i a informes emesos per òrgans consultius. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Es derogat el Decret 74/1984, de 30 de juliol, del Govern Valencià i totes les 
disposicions que s'oposen a allò que estableix aquest decret. 

 
DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera 
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S'autoritza el Conseller d'administració Pública perquè dicte les disposicions 
que calguen per al desplegament d'aquest decret. 
 
Segona 
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
València, 13 d'abril de 1992 
 
El Conseller d'administració Pública,  
EMERIT BONO I MARTINEZ 
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Reial Decret 2296/1981, de 3 d'agost, 
 

SOBRE SENYALITZACIÓ DE CARRETERES, AEROPORTS,  
ESTACIONS FERROVIÀRIES, D'AUTOBUSOS I MARÍTIMES  

I SERVEIS PÚBLICS D'INTERÉS GENERAL  
EN L'ÀMBIT DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 

 
Obèrt el procés de transferència de competències i servicis a les Comunitats 
Autònomes i establida en alguna d'elles la cooficialitàt del castellà i de la 
llengua pròpia de la Comunitàt, es fa necessari dictar, a l'ampar de l'articul cent 
quarantanòu punt u punt vintiú de la Constitució, la normativa necessaria per a 
acomodar a dita realitàt la disposició vigent sobre senyalisació en matèria de 
carreteres, transports i comunicacions, donant aixina, per atra banda, 
compliment als Acorts internacionals subscrits per Espanya. 
 
En sa virtút, a proposta dels Ministres de l'Interior, d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de Transports, Turisme i Comunicacions i d'Administració Territoriàl 
i prèvia deliberació del Consèll de Ministres en sa reunió del dia trentaú de juliòl 
de mil noucents huitantaú, 
 
DISPONC 
 
Articul primér.- La senyalisació de carreteres i autopistes, estacions ferroviàries, 
d'autobusos i marítimes, aeroports oberts al trafic comerciàl i demés 
instalacions o servicis d'interés public generàl, s'ajustaran, dins de l'ambit 
territoriàl de les Comunitats Autònomes en llengua oficiàl pròpia, a les següents 
normes: 
 
Primera. Les indicacions escrites que s'incloguen o acompanyen als panels de 
senyalisació de les carreteres figuraran be en idioma castellà, be en dit idioma i 
en l'altra llengua oficiàl de la Comunitàt Autònoma. 
 
Segona. Els nuclis de població i demés toponims seran dessignats en sa 
denominació oficiàl, i, quan fora necessari a efectes d'identificació, en castellà. 
 
Tercera. En els passos de frontera i recintes d'Aduanes, les senyalisacions 
figuraran en idioma castellà. 
 
Quarta. La senyalisació d'estacions ferroviàries, d'autobusos o marítimes i 
aeroports oberts al trafic comerciàl s'efectuarà en idioma castellà, així com, en 
son cas, en l'oficiàl de la Comunitàt Autònoma. La norma serà d'aplicació a la 
senyalisació d'instalacions o servicis d'interés public generàl. 
 
Articul segón.-Correspondrà l'eixecució de la normativa anterior a les distintes 
Administracions Públiques, Entitats o concessionaris responsables de les 
carreteres, estacions, aeroports, instalacions i servicis. 
 
Articul tercér.- S'autorisa als Ministeris de l'Interior, d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de Transports, Turisme i Comunicacions i d'Administració Territoriàl 
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a dictar, en l'esfera de les seues respectives competéncies, les disposicions 
que estimen necessàries per al compliment del present Reàl Decrét. 
 
Donàt en Palma de Mallorca, a tres d'agóst de mil noucents huitantaú. 
 
JOÀN CARLES R. 
 
El Ministro de la Presidència, 
PIO CABANILLAS GALLAS 
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Reial decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre 
 

SENYALITZACIÓ DE CARRETERES, AEROPORTS, 
ESTACIONS FERROVIÀRIES, D'AUTOBUSOS I MARÍTIMES 

I SERVEIS PÚBLICS D'INTERÈS GENERAL 
EN L'ÀMBIT DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 

AMB UNA ALTRA LLENGUA OFICIAL DISTINTA DEL CASTELLÀ 
[BOE 50, 27-2-82] 

 
Havent sorgit certs dubtes en l'aplicació de la normativa vigent sobre 
senyalització de carreteres i d'elements de transports i comunicacions, com 
també en la distribució de competències en la matèria, sembla convenient que 
sigui determinat, dins el marc de la Constitució, el règim de cooficialitat del 
castellà amb els idiomes propis de d'algunes Comunitats Autònomes. 
 
En virtut d'això, a proposta dels Ministres de l'Interior, d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de Transports, Turisme i Comunicacions i d'Administració 
Territorial, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 
dotze de febrer de mil nou-cents vuitanta-dos, disposo: 
 
Article 1 
En l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes constituïdes amb una altra 
llengua oficial distinta del castellà, la senyalització o indicacions escrites de les 
carreteres i autopistes, estacions ferroviàries, d'autobusos i marítimes, ports 
d'interès general, aeroports oberts al trànsit comercial, passos fronterers i altres 
instal·lacions o serveis d'interès públic general de la competència pròpia, de 
l'Administració de l'Estat, gestionats si s'escau, pels seus concessionaris, es 
faran en llengua castellana i en l'altra llengua oficial de la Comunitat Autònoma 
que sigui reconeguda en el respectiu Estatut d'autonomia. 
 
Article 2 
Correspondrà l'execució de la normativa anterior a l'Administració Pública, 
Entitats o concessionaris responsables de les carreteres, estacions, aeroports, 
instal·lacions i serveis. 
 
Aquesta execució estarà condicionada al fet que cadascuna de les Comunitats 
Autònomes, a les quals es refereix aquesta disposició dicti, en l'àmbit de la 
seva pròpia competència, una norma que determini la utilització del castellà en 
sentit idèntic al que es disposa en aquest Reial Decret. 
 
Article 3 
S'autoritza els Ministeris de l'Interior, d'Obres Públiques i Urbanisme, de 
Transports, Turisme i Comunicacions i d'Administració Territorial a dictar, en 
l'esfera de les competències respectives, les disposicions que creguin 
necessàries per al compliment d'aquest Reial decret. 
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Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,  

 
TEXT ARTICULAT DE LA LLEI SOBRE TRÀNSIT,  

CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA 
[BOE 63, 14-3-90] 

 

Títol III. De la senyalització 

Article 56 Idioma dels senyals 
Les indicacions escrites dels senyals s'expressaran almenys en l'idioma 
espanyol oficial de l'Estat. 
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ORDRE d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, 

sobre 
 

L'ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS EN LA TOPONÍMIA,  
EN LA SENYALITZACIÓ DE LES VIES DE COMUNICACIÓ I  

EN LA RETOLACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS  
EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

[DOGV 2.227, 15-3-94] 
 
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, tot al 
llarg del seu articulat, regula l'ús normal i oficial del valencià, i especialment en 
l'article setè, on s'estableix que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat 
Valenciana i de les altres administracions públiques, a més d'oficial juntament 
amb el castellà. L'article quinzè de la mateixa llei atribueix al Consell 
determinades competències per a la regulació de la toponímia oficial en 
valencià. 
 
Així mateix, la Llei 6/1991, de la Generalitat Valenciana, de 27 de març, regula 
la senyalització de les carreteres de la Comunitat Valenciana i el Reial Decret 
334/1982, de 12 de febrer, preveu la senyalització de les vies de comunicació i 
la retolació dels serveis públics estatals en l'àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana. 
 
D'altra banda, pel Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, es va regular la senyalització de les vies de 
comunicació, les instal·lacions i els serveis públics en l'àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana, amb el propòsit de fer efectiva la recuperació del 
valencià en aquests àmbits. 
 
Aquest mateix decret, en la disposició final primera, autoritza la Conselleria 
d'Educació i Ciència perquè dicte les disposicions necessàries per al seu 
compliment. 
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la Llei 5/1983 de la 
Generalitat Valenciana, de 30 de desembre 
 
 

ORDENE 
 
Primer 
1. El criteri general de l'ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en 
la senyalització de vies i serveis públics, atendrà al predomini lingüístic 
establert en el títol cinquè de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.  
2. En els casos en què, per manament legal, es requeresca la senyalització en 
les dues llengües, es donarà prioritat a una o altra llengua segons el predomini 
lingüístic del territori en què s'ubique el senyal. 
 
Segon 
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1. Els topònims i la designació genèrica que els acompanya s'hauran d'usar, 
qualsevol que siga la llengua emprada en la resta d'elements informatius, en la 
llengua de predomini lingüístic de la zona a què pertany el topònim. 
2. Pel que fa als noms d'elements que s'estenguen per les dues zones de 
predomini lingüístic i tinguen nom en les dues llengües, s'usaran en valencià en 
el territori de predomini lingüístic valencià i en castellà en el territori de 
predomini lingüístic castellà. 
 
Tercer 
En la senyalització dels noms dels municipis s'emprarà la denominació oficial 
determinada pel Consell d'acord amb el procediment establert en la legislació 
vigent d'administració local i el Decret 58/1992. 
 
Quart 
1. La retolació del nom dels òrgans de l'administració de la Generalitat 
Valenciana i de les institucions públiques que en depenen ha de ser en 
valencià. 
2. La retolació informativa i de les dependències en centres i serveis de 
l'administració autonòmica haurà de ser en valencià. Als territoris de predomini 
lingüístic castellà la retolació podrà ser a més en castellà. 
 
Cinquè 
La retolació interior de les dependències administratives dels ens locals haurà 
de ser almenys en valencià als territoris de predomini lingüístic valencià i 
almenys en castellà als territoris de predomini lingüístic castellà. 
 
Sisè 
1. La Conselleria d'Educació i Ciència promourà l'establiment de convenis de 
col·laboració amb la resta de les administracions públiques, ens autònoms, 
empreses i associacions privades per al foment del valencià en la retolació i en 
la senyalització. 
2. En les convocatòries d'ajudes per a la promoció de l'ús del valencià 
s'afavoriran els projectes de retolació i senyalització en valencià. 
 
Setè 
La Direcció General de Política Lingüística assumirà la direcció tècnica, la 
coordinació i l'assessorament dels aspectes lingüístics que requeresca la 
senyalització. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
València, 1 de desembre de 1993 
El conseller d'Educació i Ciència, 
JOAN ROMERO I GONZÁLEZ  
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LLEI 30/1984, DE 2 D'AGOST, DE MESURES PER A  
LA REFORMA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA  

[BOE 185, del 3 d’agost de 1994] 
 
Capítol IV. Normes per a objectivar la selecció del personal, la provisió de 
llocs de treball i la promoció professional dels funcionaris 
 
Article 19. Selecció de personal 
 
1. (...) A les convocatòries per a accés a la funció pública, les administracions 
públiques en el respectiu àmbit de les seves competències hauran de preveure 
la selecció de funcionaris degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball 
a les comunitats autònomes que gaudeixin de dues llengües oficials. 
 
Capítol VII. Modificació a les situacions, règim disciplinari i de Seguretat 
Social dels funcionaris 
 
Article 31. Règim disciplinari 
 
1. Es considerarà faltes molt greus: 
... 
b) Qualsevol actuació que suposi discriminació per raó de raça, sexe, religió, 
llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. 
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Resolució d’1 de desembre de 1992 del director general d’Administació 
local de la Conselleria d’Administració Pública de la Generalitat 
Valenciana per la qual s’ordena publicar un  
 

TEXT DE BASES GENERAL DE SELECCIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI 
DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

[BOP núm. 9. 12-1-93] 
 
[...] aquesta resolució no té caràcter normatiu, per la qual cosa no relleva les 
entitats locals d’adoptar l’acord plenari corresponent on s’aproven íntegrament 
o parcial les bases generals que es publiquen a continuació. 
 
7.5 Totes les proves podran fer-se indistintament en valencià o en castellà, 
segons ho trie l’aspirant. 
 
9.1.1 [...] En totes les proves selectives per a la provisió en propietat tant del 
personal funcionari com laboral, haurà de realitzar-se un exercici obligatori i 
eliminatori sobre coneixements de valencià, la puntuació del qual serà fins un 
màxim de cinc punts. 
 
9.2.3 Coneixements de valencià. Es valoraran sempre que no constituïsquen 
requisit per a l’accés a la plaça. Seran avaluables els certificats expedits per la 
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i qualsevol altre títol de 
valencià susceptible de ser validat per aquest organisme d’acord amb el que 
disposa l’Ordre de 22 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència (DOGV núm. 1082, de 9 de juny de 1989). S’exclou la valoració dels 
títols d’aquelles especialitats o matèries que no siguen expedits o homologats 
pels organismes esmentats. 
La valoració total d’aquest apartat no podrà excedir de quatre punts. 
 
12. Presentació de documents 
12.1.c) Fotocòpia compulsada dels certificats, els diplomes o els títols que, 
homologats per la Generalitat Valenciana, acrediten els coneixements de 
valencià. 
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Resolució de 20 d'octubre de 1993 del Director General d'Administració 
Territorial i Organització de la Conselleria d'Administració Pública de la 
Generalitat Valenciana, per la qual s'ordena de publicar  
 

LES BASES ESPECÍFIQUES I ELS EXERCICIS I PROGRAMES MÍNIMS 
QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE 

LES PROVES SELECTIVES D'ACCÉS 
ALS DIFERENTS GRUPS DE FUNCIONARIS 

DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES ENTITATS LOCALS 
  

Publicades les bases generals de selecció de personal de les entitats locals, en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 1926, de 17 de desembre de 
1992; en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 13, de 18 de gener de 
1993; en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 154, de 24 de 
desembre de 1992 i núm. 29, de 9. de març de 1993, i en el Butlletí Oficial de la 
Província de València núm. 9, de 12 de gener de 1993, aquest centre directiu 
ha estimat convenient completar-les amb l'aprovació d'unes bases específiques 
que regulen les convocatòries de proves selectives d'accés a les escales 
l'administració general i l'administració especial. 
 
En relació amb això, s'han elaborat les bases específiques per a l'accés als 
grups enquadrats dins l'escalà l'administració general que tot seguit es 
publiquen, en base a un criteri homogeneïtzació dels processos selectius de 
l'Administració local i els de la Generalitat Valenciana, petó amb el respecte . 
necessari a les singularitats pròpies de les entitats locals. 
 
Es per això que, de conformitat amb el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en 
la fixació dels exercicis i temaris s'ha procurat adaptar-los a les característiques 
dels llocs de treball que s'han de cobrir, amb un mecanisme que, alhora, 
garantitze el nivell suficient d'eficàcia i eficiència que l'Administració local, com 
a administració moderna, ha de procurar en l'exercici de les seues 
competències. 
 
En particular, els temaris pel: a l'accés als grups A i B compten, en la part 
corresponent a les matèries específiques relacionades amb el lloc de treball, 
amb matèries de dret i matèries d'economia, corresponent a cada convocatòria 
concretar quantes places pertoquen a cadascuna de les dues opcions. 
 
Respecte de l'accés al grup C, per a la realització del tercer exercici s'han 
establert dues modalitats per tal que siga la corporació la que trie atenent-ne el 
nivell d'organització i de tecnificació. 
 
Tanmateix, respecte a l'exigència del valencià, de conformitat amb la Llei 
4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, aquesta ve 
justificada per diversos motius. En primer lloc, pel caire del valencià com a 
llengua de l'Administració local, junt amb el castellà (article 7 de la Llei 4/1983); 
per la validesa i eficàcia de les actuacions administratives fetes en valencià 
(article 9 de la Llei 4/1983); i pel dret què gaudeixen els que usen el valencià en 
les seues relacions amb l'Administració (article 10 de la Llei 4/1983 i STC 
82/1986, fonament jurídic 3) A més, es tracta d'un requisit justificat en funció de 
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la pròpia eficàcia de l'Administració (article 103.1 de la Constitució Espanyola) 
per la qual cosa, segons la STC 46/1991, de 28 de febrer, fonament jurídic 3, 
resulta constitucionalment lícit exigir, en tot cas, un cert nivell de coneixement 
de la llengua, imprescindible per a que el funcionari puga exercir 
adequadament el seu treball en l'Administració, atés el caràcter cooficial de la 
mateixa, i que la seua exigència no s'utilitze de forma irraonable i 
desproporcionada, no s'ha de considerar vulnerada la igualtat reconeguda per 
l'art. 23 .2 de la Constitució Espanyola. En conseqüència i quant a així, mentre 
no es procedesca al desenvolupament de la Llei 4/1983, d'Us i Ensenyament 
del Valencià, és possible un triple plantejament de l'exigència de coneixement 
del valencià en les bases especifiques que aproven les entitats locals dels 
territoris de predomini Valenciano parlant: 
 
a) exigir el coneixement del valencià com requisit per a l'accés a determinades 
places i com un exercici obligatori i eliminatori. 
 
b) valorar el coneixement del valencià com exercici obligatori però no 
eliminatori. 
 
e) valorar el coneixement del valencià simplement com exercici voluntari i de 
mèrit. 
 
Aquesta Direcció General ha optat pel segon criteri, de manera que tots els 
aspirants realitzen obligatòriament l'exercici de coneixement del valencià, sense 
que siga eliminatòria la no superació d'aquest. 
 
Per raons d'economia procedimental i de gestió, és aconsellable excloure de 
les bases de selecció els exercicis voluntaris, quan es tracte de processos 
selectius per a cobrir una sola vacant. 
 
Les bases específiques proposades hauran de ser aprovades expressament 
per a cada convocatòria, i es referiran exclusivament a aquells aspectes no 
regulats en les bases generals, i faran esment dels propis de les places 
convocades, d'acord amb allò establert en el Reial Decret 896/1991, de 7 de 
juny. 
 
Aquelles Corporacions locals que estiguen interessades en obtenir 
assessorament jurídic, i també còpia en suport magnètic de les bases 
específiques poden dirigir-se a aquest centre directiu, localitzat a València, 
e/Batlia, . 
 
En el cas de que a la corporació local li interese la col·laboració del Institut 
Valencià d'Administració Pública en la gestió de les proves selectives, la 
consulta sobre les bases proposades s'haurà de fer a aquest centre prèviament 
a la seua aprovació. 
 
La present resolució no té caràcter normatiu, per la qual cosa cada corporació 
haurà d'adoptar l'acord plenari corresponent, el qual podrà modificar les bases, 
i els exercicis i temaris proposats. ' 
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Per tot el que hem exposat abans, resolc: 
 
Primer 
Publicar les bases específiques amb els exercicis i programes mínims que han 
de regir les convocatòries de proves selectives per a la provisió de les places 
de l'escala d'Administració general de les entitats locals, annex I al V, sense 
perjudici de la seua necessària aprovació i publicació pel procediment 
legalment establert. Publicar igualment un model d'anunci d'acord municipal 
que figura en l'annex VI. 
 
Segon 
Les entitats locals que assumesquen com a propis i de forma íntegra els 
exercicis i temaris que en aquesta resolució es proposen, podran substituir les 
publicacions dels esmentats exercicis i temaris, i es referiran en els respectius 
acords i anuncis a la present resolució, que es publica en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies d'aquesta 
Comunitat Autònoma. 
 
València, 20 d'octubre de 1993.- El Director General d'Administració Territorial 
i, Organització: Rafael García-Pertusa Giménez. 
 
ANNEXOS 
 
ANNEX I 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup E, 
subalterns de l'escala d'Administració general de les entitats locals 
 
ANNEX II 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup D, 
auxiliars de l'escala d'administració general de les entitats locals 
 
ANNEX III 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup C, 
administratius de l'escala d'administració general de les entitats locals 
 
ANNEX IV 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup B, 
tècnics de l'escala d'administració general de les entitats locals 
 
ANNEX V 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup A, 
tècnics de l'escala d'administració general de les entitats locals 
 
 
[…]Segon exercici. Obligatori i no eliminatori 
 
Consistirà en la valoració pel tribunal dels coneixements de valencià dels 
aspirants, relacionats amb les funcions pròpies del lloc convocat i d'acord amb 
la normativa sobre l'ús del valencià de la generalitat valenciana.[…] 
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Resolució de 4 de juny de 1996 del director general d'Interior de la 
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual 
s'ordena publicar  
 
LES BASES ESPECÍFIQUES I ELS EXERCICIS I ELS PROGRAMES MÍNIMS 

QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE 
LES PROVES SELECTIVES D'ACCÉS 

ALS DIFERENTS GRUPS DE FUNCIONARIS 
DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LES ENTITATS LOCALS 

 
L'article 8 del Reial Decret 896/1991, de 7 de març, pel qual s'estableixen les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de 
selecció dels funcionaris d'administració local, en desenvolupament de l'article 
100 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
prescriu que correspon a cada Corporació l'aprovació dels programes dels 
exercicis teòrics de selecció, els quals contindran matèries comunes i matèries 
específiques en la proporció que determine la convocatòria; i que estableix, 
alhora, els continguts mínims d'aquests programes. 
 
Per tal d'oferir un suport tècnic i de gestió a les entitats locals de la Comunitat 
Valenciana en la selecció dels seus funcionaris es van publicar les bases 
generals de selecció de personal de les entitats locals en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana núm. 1926, de 17 de desembre de 1992; i les bases 
específiques, juntament amb els exercicis i els programes mínims per a l'accés 
a grups de funcionaris de l'escala d'administració general, en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana núm. 2137, de 4 de novembre de 1993, i en els 
respectius butlletins oficials de la província. 
 
El treball així realitzat s'havia de completar mitjançant l'elaboració d'un model 
de bases específiques i uns exercicis i temaris per a l'accés a determinats 
grups de funcionaris locals de l'escala d'administració especial. 
 
Per a aquesta finalitat s'han elaborat els exercicis i temaris corresponents a 
determinades places de funcionaris locals de l'esmentada escala, places que, 
les entitats locals integren en la seua plantilla, amb caràcter més o menys 
generalitzat. 
 
Pel que fa al contingut de la proposta que ara es publica, cal destacar que 
juntament amb el model de bases específiques (annex VIII) i dels exercicis i 
programa (annex I a V) s'ha afegit un barem de mèrits (annex VI i VII) per al 
supòsit que l'entitat local no opte pel sistema d'oposició sinó pel de concurs o 
concurs oposició, segons la naturalesa de la plaça o de les funcions a exercir, 
de conformitat amb l'article 2 del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, 
anteriorment esmentat. 
 
Aquelles Corporacions locals que estiguen interessades a obtenir 
assessorament jurídic, i també una còpia en suport magnètic de les bases 
específiques, exercicis i temaris que se seleccionen, podran dirigir-se a l'àrea 
d'Administració Local de la Direcció General d'Interior, de la Conselleria de 
Presidència. 
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Aquesta Resolució no té caràcter normatiu, per la qual cosa cada Corporació 
s'haurà d'adoptar l'acord plenari corresponent, i podrà aquest modificar les 
bases i també els exercicis i temaris proposats. 
 
Per tant, resolc: 
 
Primer 
Publicar les bases específiques amb els exercicis i programes mínims que han 
de regir les convocatòries de proves selectives per a la provisió de les places 
de l'escala d'administració especial de les entitats locals, annexos I a V, 
juntament amb els barems de mèrits a valorar de la fase de concurs, si s'escau, 
annex VI i VII, sense perjudici de la seua aprovació i publicació pel procediment 
legalment establert; i publicar, així mateix, un model d'anunci d'acord municipal 
que figura en l'annex VIII. 
 
Segon 
Les entitats locals que assumisquen com a propis i de forma íntegra els 
exercicis i temaris que en aquesta Resolució es proposen, podran substituir les 
publicacions d'aquests exercicis i temaris, i es remetran en els seus respectius 
acords i anuncis a aquesta Resolució que es publica en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies de la 
Comunitat Valenciana. 
 
València, 4 de juny de 1996.- El director general d'Interior: José López Garrido. 
 
ANNEXOS 
 
ANNEX I 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup A, places 
d'arquitectes, enginyers industrials, psicòlegs, psicopedagogs i arxivers 
bibliotecaris, de l'escala d'administració especial. 
 
ANNEX II 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup B, places 
d'arquitectes tècnics, enginyers tècnics industrials, tècnic mitjà de gestió 
cultural, assistents socials de l'escala d'administració especial i informàtics. 
 
ANNEX III 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup C, places 
de delineant i animador sociocultural, de l'escala d'administració especial. 
 
ANNEX IV 
Exercicis i programes mínims de les proves selectives d'accés al grup D, places 
d'ajudants-auxiliars de biblioteca, de l'escala d'administració especial. 
 
[…]Segon exercici. Obligatori i no eliminatori 
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Consistirà en la valoració pel tribunal dels coneixements de valencià dels 
aspirants, relacionats amb les funcions pròpies del lloc convocat i d'acord amb 
la normativa sobre l'ús del valencià de la generalitat valenciana.[…] 
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Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat 
Valenciana pel qual s'aprova 

 
EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA 

 
Article 9 
 
1. L'ingrés en la funció pública es produirà mitjançant el compliment successiu 
dels següents requisits: 
 
a) Superar les proves d'accés, i si escau, curs selectiu o període de pràctiques 
que s'establesquen. 
 
b) Nomenament conferit per l'òrgan competent, després del concurs en què les 
persones aspirants obtinguen la destinació elegida entre els llocs de treball 
oferts, d'acord amb l'ordre que hagueren obtingut després de superar les 
proves i cursos corresponents. El nomenament com a funcionari o funcionària 
de carrera haurà de fer-se en el termini màxim de sis mesos, des de 
l'acabament del procés selectiu o, si escau, del curs selectiu o el període de 
pràctiques. 
 
c) Prendre possessió del lloc de treball que li haja correspost, en el termini que 
s'establisca. 
 
2. Reglamentàriament es regularà el contingut de les proves i cursos selectius, 
adequats a les funcions que han d'exercir el personal funcionari. 
 
L'administració de la Generalitat Valenciana garantirà la transparència dels 
procediments d'accés a la funció pública. A tal efecte, en el marc del que 
preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, l'administració disposarà de les mesures 
oportunes perquè els sindicats majoritaris tinguen coneixement del 
desplegament de les proves i de les actuacions dels tribunals. 
 
3. En la convocatòria, podrà establir-se com a requisit previ a l'adquisició de la 
condició de funcionariat de carrera, la superació d'un període de pràctiques no 
superior a sis mesos. En aquest cas, els que hagen superat les proves 
selectives seran nomenats funcionaris o funcionàries en pràctiques amb l'efecte 
econòmic que es determine reglamentàriament. 
 
4. Els qui superen les proves selectives, acreditaran els coneixements de 
valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen 
estat homologats per la Generalitat Valenciana, o mitjançant la realització d'un 
exercici específic. Els qui no puguen acreditar els esmentats coneixements 
quedaran compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que 
amb aquesta finalitat organitze la Generalitat Valenciana. 
 
5. El personal laboral serà objecte de selecció d'acord amb els criteris bàsics 
d'aquest capítol, i haurà de superar el període de prova que per conveni 
col·lectiu es puga establir. 
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6. El concurs de mèrits podrà constituir una forma per la qual el personal 
funcionari que preste els serveis en altres administracions públiques s'incorpore 
a la funció pública de la Generalitat Valenciana, sempre que estiga previst en 
les relacions de llocs de treball. 
 



 

 1124

Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova 
 

EL REGLAMENT DE SELECCIÓ, PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL  
I CARRERA ADMINISTRATIVA  

DEL PERSONAL COMPRÉS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE  
LA LLEI DE FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA 

 
Article 16. Coneixement del valencià 
1. L’acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants i per les aspirants 
que hagen superat les proves selectives, que disposa el número 4 de l’article 9 
del vigent text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, podrà realitzar-se 
mitjançant la presentació d’un dels documents següents: 
a) Títol de Batxillerat o equivalent cursat en la Comunitat Autònoma 
Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià. 
b) Títol de l’Escola Oficial d’Idiomes corresponent al tercer curs de 
coneixements de valencià. 
c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià. 
2. Qui no puguen acreditar aquests coneixements quedaran compromesos a 
fer-ho en el termini de dos anys, o a la realització dels cursos que amb aquesta 
finalitat organitza l’administració autonòmica. 
3. El que estableixen els apartats anteriors no obsta a l’exigència, com a 
requisit consignat en les relacions de llocs de treball, d’iguals o superiors 
coneixements de valencià per a l’ocupació de determinats llocs. 
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Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
 

EL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC 
DE LES ENTITATS LOCALS 

[BOE 305, de 22 de desembre i correcció d'errades, BOE 12, de 14 de 
gener de 1987] 

 
Títol III Funcionament dels òrgans necessaris dels ens locals territorials 
Capítol I Funcionament del Ple 
Secció I Dels requisits de celebració de les sessions 
 
Article 86 
1. Les convocatòries de les sessions, els ordres del dia, les mocions, els vots 
particulars, les propostes d'acord i els dictàmens de les Comissions 
informatives es redactaran en llengua castellana o en la llengua cooficial en la 
Comunitat Autònoma a què pertanyi l'entitat, conforme a la legislació aplicable i 
als acords adoptats al respecte per la Corporació corresponent. (correcció 
d'errades del BOE 12, de 14 de gener de 1987) 
2. En els debats podran utilitzar-se, indistintament, la llengua castellana o la 
cooficial de la Comunitat Autònoma respectiva. 

Secció V De les actes 
 
Article 110 
1. Serà aplicable a la redacció de les actes el que disposa l'article 86.1, quant a 
la utilització de les llengües. 
2. L'acta, un cop aprovada pel Ple, es transcriurà en el Llibre d'actes i serà 
autoritzada amb les firmes de l'Alcalde o President i del Secretari. 

Capítol II De la publicitat i constància dels actes i acords 
Secció II De la formalització de les actes i certificacions 
 
Article 201 
Les actes i resolucions redactades en versió bilingüe es transcriuran als llibres 
corresponents mitjançant el sistema de doble columna, una per a cada llengua, 
a fi de facilitar-ne l'acarament i ús. 
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LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE,  
DE RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I  

DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ 
 

MODIFICADA D'ACORD AMB LA LLEI 4/1999, DE 13 DE GENER 
(BOE 285, 27-11-92) (BOE 12, 14-1-99) 

 
Títol IV De l’activitat de les Administracions Públiques 
Capítol I Normes generals 

Article 35. Drets dels ciutadans 
Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen els 
drets següents: 
...  
d) A utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma, 
d’acord amb el que preveu aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic. 

Article 36* . Llengua dels procediments 

1. La llengua dels procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat 
és el castellà. No obstant això, els interessats que es dirigeixin als òrgans de 
l’Administració General de l’Estat amb seu al territori d’una comunitat autònoma 
també poden utilitzar la llengua que sigui cooficial en aquesta comunitat. 

En aquest cas, el procediment s'ha de tramitar en la llengua que hagi triat 
l'interessat. Si concorren diversos interessats en el procediment, i hi ha 
discrepància quant a la llengua, el procediment s'ha de tramitar en castellà, per 
bé que els documents o els testimonis que requereixin els interessats s'han 
d'expedir en la llengua que triïn. 

2. En els procediments tramitats per les administracions de les comunitats 
autònomes i de les entitats locals, l’ús de la llengua s’ha d'ajustar al que preveu 
la legislació autonòmica corresponent. 

3. L'Administració pública instructora ha de traduir al castellà els documents, els 
expedients o les parts d'aquests que hagin de tenir efecte fora del territori de la 
comunitat autònoma i els documents dirigits als interessats que així ho sol·licitin 
expressament. Si han de tenir efectes en el territori d'una comunitat autònoma 
on sigui cooficial aquesta mateixa llengua diferent del castellà, no cal fer-ne la 
traducció. 

*Article redactat d'acord amb la Llei 4/1999. 



 

 1127

ORDRE de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per 
la qual s'estableixen  
 

ELS CERTIFICATS OFICIALS ADMINISTRATIUS DE  
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ QUE EXPEDIRÀ  

LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ I 
S'HOMOLOGUEN I ES REVALIDEN D'ALTRES TÍTOLS I CERTIFICATS 

 
 
El Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual es regulen les funcions, la composició i l'organització de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, assenyala en l'article 3r. que la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a proposta de la Junta, establirà els 
certificats que s'han d'expedir, i també les homologacions i revalidacions que 
corresponguen, i en la disposició final autoritza la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència a adoptar les disposicions necessàries per a l'execució i el 
desplegament de l'esmentat decret. 
 
L'Ordre de 22 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, establia els certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià i homologava i revalidava d'altres. Les actuals circumstàncies 
aconsellen actualitzar determinats aspectes d'organització i especialment els 
relatius a la revalidació de nous certificats; per tot açò i fent ús de l'autorització 
expressa que estableix l'esmentat decret, 
 
 

ORDENE: 
 
Primer  
1. Els certificats oficials administratius de Coneixements de Valencià que 
expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) són els 
següents: 

a) Certificat de coneixements orals de valencià. 
b) Certificat de grau elemental de coneixements de valencià. 
c) Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià. 
d) Certificat de grau superior de coneixements de valencià. 
e) Certificat de capacitació tècnica, amb les especialitats següents: 

- Llenguatge administratiu. 
- Llenguatge comercial. 
- Llenguatge als mitjans de comunicació. 
- Correcció de textos. 

 
2. Els programes corresponents a cadascun dels certificats són els que figuren 
en l'annex I d'aquesta ordre. 
 
3. El model de text i les particularitats que han de posseir els certificats que 
s'expediran són els que figuren en els annexos II i III d'aquesta ordre. 
 
Segon 
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La competència lingüística que s'haurà d'acreditar per a l'obtenció dels 
certificats esmentats en l'apartat primer és la següent: 
 
1. Certificat de coneixements orals de valencià: correcta comprensió i expressió 
oral, en valencià. 
 
2. Certificat de grau elemental de coneixements de valencià: correcta 
comprensió i expressió oral i escrita, en valencià. 
 
3. Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià:  

- Domini oral i escrit del valencià. 
- Coneixement de l'estructura fonètica, morfosintàctica i lèxica del valencià. 
- Coneixements bàsics del marc social i històric de la llengua. 

 
4. Certificat de grau superior de coneixements de valencià: 

- Domini oral i escrit del valencià. 
- Coneixements de nivell superior de lingüística. 
- Domini de l'estructura fonètica, morfosintàctica i lèxica del valencià. 
- Coneixement de nivell superior d'història de la llengua i de literatura. 

 
5. Certificat de capacitació tècnica: 
 
5.1 Especialitat de llenguatge administratiu. 

- Coneixements corresponents al Certificat del Grau Mitjà de Coneixements 
de Valencià. 
- Coneixements genèrics del funcionament de l'administració. 
- Coneixement específic de l'estil administratiu. 
- Coneixement específic dels documents administratius. 

 
5.2 Especialitat de llenguatge comercial. 

- Coneixements corresponents al certificat del grau mitjà de coneixements 
de valencià. 
- Coneixement dels diferents tipus de textos comercials. 
- Capacitat d'elaborar textos comercials. 
- Coneixements propis de l'estil comercial. 

 
5.3 Especialitat de llenguatge als mitjans de comunicació. 

- Coneixements corresponents al certificat de grau mitjà de coneixements 
de valencià. 
- Capacitat de fer una locució estàndard. 
- Capacitat de redactar una notícia en valencià estàndard. 
- Capacitat de reelaborar i corregir una notícia en valencià estàndard. 

 
5.4 Especialitat de correcció de textos. 

- Coneixements corresponents al Certificat de Grau Superior de 
Coneixements de Valencià. 
- Coneixements específics de correcció tipogràfica. 
- Coneixements profunds sobre l'ús dels signes de puntuació. 
- Coneixements dels diferents registres lingüístics. 
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Tercer  
1. Hom podrà obtenir els certificats oficials administratius de coneixements de 
valencià acreditant un dels requisits següents: 

1.1 Superació de la prova corresponent convocada per la JQCV. 
1.2 Superació de l'exercici específic d'aptitud lingüística homologat per la 

JQCV, corresponent a la convocatòria d'accés als llocs de treball de les 
administracions públiques per als quals siga requerit. 

1.3 Superació de la prova corresponent d'aptitud lingüística homologada i 
supervisada per la JQCV, subsegüent als cursos preceptius, que 
organitze l'Institut Valencià d'Administració Pública, que estableix l'art. 9 
punt 3 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.  

 
2. Hom podrà obtenir també el certificat de grau elemental de coneixements de 
valencià acreditant el requisit següent:  

2.1 Certificat acadèmic d'haver superat els estudis de valencià en tots els 
cursos de l'Educació Primària i de l'Educació Secundària Obligatòria. 

 
Quart  
Queden revalidats amb els certificats oficials administratius de coneixements de 
valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià els certificats, 
títols o diplomes que s'especifiquen tot seguit: 
 
1. Certificats de coneixements orals de valencià. 

1.1 Certificat d'aptitud per a l'ensenyament en valencià. 
1.2 Certificat oral del valencià de la JQCV. 
1.3 Certificat de coneixements orals de la Junta Avaluadora de Llengua 

Catalana (JAC) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
1.4 Certificat de coneixements orals bàsics de la Junta Permanent de Català 

(JPC) de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Certificat de grau elemental de coneixements de valencià. 

2.1 Certificat de coneixements elementals (orals i escrits) de la JAC. 
2.2 Certificat de coneixements elementals (orals i escrits) de la JPC. 

 
3. Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià. 

3.1 Certificat de coneixement elemental (oral i escrit) del valencià de la 
JQCV. 
3.2 Certificat de capacitació per a l'ensenyament del valencià i equivalents. 
3.3 Diploma de mestre de valencià i equivalents. 
3.4 Certificat acadèmic d'haver superat el Cicle Elemental de Valencià de 
l'Escola Oficial d'Idiomes. 
3.5 Certificat de coneixements mitjans (orals i escrits) de la JAC. 
3.6 Certificat de coneixements mitjans (orals i escrits) de la JPC. 

 
4. Certificat de grau superior de coneixements de valencià. 

4.1 Títol de llicenciat en Filologia Catalana i equivalents. 
4.2 Certificat superior (oral i escrit) del valencià de la JQCV. 
4.3 Certificat de coneixements superiors (orals i escrits) de la JAC. 
4.4 Certificat de coneixements superiors (orals i escrits) de la JPC. 
4.5 Certificat d'aptitud de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes. 
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5. Certificat de capacitació tècnica (oral i escrita) del valencià en la modalitat de 
llenguatge administratiu de la JQCV. 

5.1 Certificat de capacitació tècnica (oral i escrita) del valencià en la 
modalitat de llenguatge administratiu de la JQCV (Decret 173/1985). 

 
6. Certificat de capacitació tècnica, especialitat de llenguatge als mitjans de 
comunicació 

6.1 Certificat de capacitació tècnica (oral i escrita) del valencià en la 
modalitat de llenguatge periodístic de la JQCV. 

6.2 Certificat de capacitació tècnica (oral i escrita) del valencià en la 
modalitat de locució adequada als mitjans de comunicació social de la 
JQCV. 

 
Cinqué  
Per a participar en les proves d'obtenció dels certificats de coneixements de 
valencià, caldrà: 
1. Haver superat l'edat d'escolarització obligatòria. 
2. En les corresponents als certificats de capacitació tècnica en les modalitats 

de llenguatge administratiu, de llenguatge comercial i de llenguatge als 
mitjans de comunicació, estar en possessió del certificat de grau mitjà de 
coneixements de valencià. 

3. En les corresponents al certificat de capacitació tècnica en la modalitat de 
correcció de textos, estar en possessió del certificat de grau superior de 
coneixements de valencià. 

 
Sisé 
Per a l'obtenció del certificat de grau elemental de coneixements de valencià, 
segons els requisits que s'estableixen en l'apartat tercer, punt 2.1, d'aquesta 
ordre, caldrà presentar una sol•licitud adreçada a la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià i còpia compulsada dels documents acadèmics 
acreditatius. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
La Conselleria d'Educació i Ciència lliurarà el certificat de capacitació als 
professors que acrediten estar en possessió del certificat de grau mitjà o de 
grau superior de Coneixements de Valencià de la JQCV i a més acrediten la 
superació del curs específic d'adaptació certificat per la Universitat d'Alacant, la 
Universitat Jaume I de Castelló o la Universitat de València -Estudi General-. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els alumnes que a l'entrada en vigor d'aquesta ordre hagen cursat els estudis 
d'Educació General Bàsica, podran obtenir el certificat a que fa referència el 
punt 2 de l'apartat tercer d'aquesta ordre mitjançant l'acreditació acadèmica 
d'haver superat els estudis de valencià en tots els nivells d'aqueix 
ensenyament. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Queda derogada l'Ordre de 22 de maig de 1989, de la Conselleria d'Educació i 
Ciència, per la qual s'estableixen els certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià que expedirà la JQCV i s'homologuen i es revaliden 
altres títols o certificats. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
València, 16 d'agost de 1994 
 
El conseller d'Educació i Ciència, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 
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ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l’article 4t 
de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, sobre l’homologació i revalidació dels 
Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. 
 

ORDRE DE DEROGACIÓ. JQCV 
[DOGV 2.651, 22-12-1995] 

 
La publicació de l’Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i 
Ciència, que estableix els certificats oficials administratius de coneixements de 
valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i 
que homologa i revalida altres títols i certificats, ha creat en la societat 
valenciana un clima de divisió, alhora que ha augmentat la politització del tema 
lingüístic, cosa que, en cap cas, no contribueix a la dignificació de la nostra 
llengua, el valencià, vertader símbol d’identitat del poble valencià. 
 
En conseqüència, 
 

ORDENE 
 
Article únic 
Són derogats els apartats 1.3, 1.4; 2.1, 2.2; 3.5, 3.6; 4.1, 4.3, 4.4, de l’article 4t 
de l’Ordre de 16 d’agost de 1994 (DOGV núm. 2.331, de 24.08.94). 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordre vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
València, 22 de desembre de 1995. 
 
El conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 
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ORDRE de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 16 d'agost de 1994, 
de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen els 
certificats oficials administratius de coneixements de valencià que 
expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i 
s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats. 

 
MODIFICACIÓ DE L’ORDRE DE 24 DE JUNY DE 1999. JQCV 

[DOGV 3544, 22-7-99] 
 
L'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la 
qual s'establixen els certificats oficials administratius de coneixements de 
valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i 
s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats, preveu en l'article 3 la 
possibilitat d'obtindre el certificat de grau elemental de coneixements de 
valencià acreditant haver superat els estudis de valencià en tots els cursos de 
l'Educació Primària i de l'Educació Secundària Obligatòria. 
 
En la mencionada ordre es va introduir una disposició transitòria que 
contemplava la possibilitat d'obtindre el mateix certificat mitjançant l'acreditació 
acadèmica d'haver superat els estudis de valencià en tots els nivells d'Educació 
General Bàsica. 
 
S'ha observat que es donen molts casos de persones que han realitzat els seus 
estudis seguint el sistema educatiu anterior a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 
d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, i no ha cursat estudis de 
valencià en tota l'Educació General Bàsica, però sí en el Batxillerat Unificat 
Polivalent i el Curs d'Orientació Universitària, o en la Formació Professional. 
Atenent els programes de l'assignatura de valencià dels citats estudis, s'ha 
considerat que les persones que hagen superat la totalitat d'estos, o la part que 
es considere suficient, també haurien de poder obtindre el certificat de grau 
elemental de coneixements de valencià. 
 
El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en la sessió 
celebrada l'11 de maig de 1999, ha considerat molt favorable esta equiparació. 
 
Per tot açò, fent ús de les atribucions que m'han sigut conferides per l'article 35 
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, 
 

ORDENE 
Article únic 
 
Es modifica la disposició transitòria de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la 
Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen els certificats oficials 
administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i 
certificats, que passarà a tindre la següent redacció: 
 
«Podran obtindre el certificat de grau elemental de coneixements de valencià 
les persones que presenten la certificació acadèmica que acredite que han 
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cursat i superat l'àrea o l'assignatura de valencià en algun dels següents 
estudis: 
a)  En tots els cursos d'Educació General Bàsica. 
b)  En un mínim de tres cursos d'entre els cursos de Batxillerat Unificat 

Polivalent i el Curs d'Orientació Universitària. 
c)  En els dos cursos del primer cicle i en els dos primers cursos del segon 

cicle de Formació Professional.» 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
València, 24 de juny de 1999 
El conseller de Cultura, Educació i Ciència, 
MANUEL TARANCÓN FANDOS 
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Ordre de 29 de novembre de 1995, del Ministeri d’Educació i Ciencia, per 
la qual s’homologuen els títols de Llicenciat en Filologia, Secció 
Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia 
Valenciana), com a homologats o equivalents als títol de Llicenciat en 
Filologia Catalana. 
 

HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS 
AMB EL TÍTOL DE LLICENCIAT EN FILOLOGIA CATALANA 

[BOE 7-12-1995] 
 
A proposta del Consell d’Universitats, i d’acord amb l’autorització concedida per 
la disposició final primera del Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, 
sobre homologació de títols als del Catàleg de títols universitaris oficials, creat 
per Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, dispose: 
 
Primer. S’inclouen en l’annex al Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, 
els títols de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i 
Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), com a homologats o equivalents 
als títol de Llicenciat en Filologia Catalana, que figura en l’apartat IV del 
Catàleg de títols universitaris oficials de l’esmentat annex. 
 
Segon. Aquesta ordre haurà d’entrar en vigor el dia següent al de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
Madrid, 29 de novembre de 1995 
Excm. Sr. Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació 
Saavedra Acevedo 
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Llei de 8 de juny de 1957, sobre Registre Civil. 
[Modificada per la Llei 40/1999] 

Artículo 53.  
Las personas son designadas por su nombre y apellidos, paterno y materno, 
que la Ley ampara frente a todos. 
 
Artículo 54.   
En la inscripción se expresará el nombre que se da al nacido, si bien no podrá 
consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples. 
 
Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, 
así como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan 
alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificación y los que 
induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo. 
 
No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no 
ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua. 
 
A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro 
sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente onomástico en 
cualquiera de las lenguas españolas. 
 
Artículo 55.   
La filiación determina los apellidos. 
 
En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta 
determina los apellidos, pudiendo el progenitor que reconozca su condición de 
tal determinar, al tiempo de la inscripción, el orden de los apellidos. 
 
El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento 
determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con 
idéntica filiación. 
 
Alcanzada la mayoría de edad, se podrá solicitar la alteración del orden de los 
apellidos. 
 
El encargado del Registro impondrá un nombre y unos apellidos de uso 
corriente al nacido cuya filiación no pueda determinarlos. 
 
El encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante 
legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma 
inscrita en el Registro no se adecúe a la gramática y fonética de la lengua 
española correspondiente. 
 
Artículo 56.  
En la escritura de adopción se puede convertir que el primer apellido del 
adoptante o adoptantes se anteponga a los de la familia natural del adoptado. 
Los apellidos no naturales pueden ser sustituidos por los de los adoptantes. 
 
Artículo 57.  
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El Ministerio de Justicia puede autorizar cambios de nombre y apellidos, previo 
expediente instruido en forma reglamentaria. 
 
Son requisitos necesarios de la petición de cambio de apellidos: 
- Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho no 

creada por el interesado. 
- Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan 

legítimamente al peticionario. 
- Que provenga de la línea correspondiente al apellido que se trata de alterar. 
 
Podrá formularse oposición fundada únicamente en el incumplimiento de los 
requisitos exigidos. 
 
Artículo 58.  
No será necesario que concurre el primer requisito del artículo anterior para 
cambiar o modificar un apellido contrario al decoro o que ocasione graves 
inconvenientes, o para evitar la desaparición de un apellido español. 
 
Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisitos 
que señala dicho artículo, podrá accederse al cambio por Decreto a propuesta 
del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. 
 
En todos estos casos, la oposición puede fundarse en cualquier motivo 
razonable. 
 
Artículo 59.  
El juez de 1ª Instancia puede autorizar, previo expediente: 
- El cambio del apellido Expósito u otros análogos, indicadores de origen 

desconocido, por otro que pertenezca al peticionario o, en su defecto, por 
un apellido de uso corriente. 

- El de nombre y apellidos impuestos con infracción de las normas 
establecidas. 

- La conservación por el hijo natural o sus descendientes de los apellidos que 
vinieren usando, siempre que insten el procedimiento dentro de los dos 
meses siguientes a la inscripción del reconocimiento o, en su caso, a la 
mayoría de edad. 

- El cambio del nombre por el impuesto canónicamente, cuando éste fuere el 
usado habitualmente. 

- La traducción de nombre extranjero o adecuación gráfica al español de la 
fonética de apellidos también extranjeros. 

 
Artículo 60.  
Para el cambio de nombre y apellidos a que se refiere el artículo anterior se 
requiere, en todo caso, justa causa y que no haya perjuicio de tercero. 
 
Artículo 61.  
El cambio gubernativo de apellidos alcanza a los sujetos a la patria potestad y 
también a los demás descendientes que expresamente lo consientan. 
 
Artículo 62.  
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Las autorizaciones de cambios de nombre y apellidos no surten efecto mientras 
no se inscriban al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento. 
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Ley 40/1999, de 5 de noviembre, 
 

SOBRE NOMBRE Y APELLIDOS Y ORDEN DE LOS MISMOS 
 
Don Juan Carlos I, Rey de España. 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes 
Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La regulación existente en el Código Civil y en la Ley del Registro Civil en 
materia de orden de inscripción de apellidos ha venido a establecer hasta el 
momento presente la regla general de que, determinando la filiación los 
apellidos, el orden de estos será el paterno y materno; se reconoce también la 
posibilidad de modificar esta situación por el hijo una vez que haya alcanzado 
la mayoría de edad. 
 
Esta situación, que ya intentó ser cambiada con ocasión de la modificación del 
Código Civil operada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, es la que se pretende 
modificar a la luz del principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución y 
en atención a distintas decisiones de ámbito internacional adoptadas sobre 
esta materia. Baste recordar, en este punto, que el artículo 16 de la 
Convención de Naciones Unidades de 18 de diciembre de 1979 prevé que los 
Estados signatarios tomen las medidas necesarias para hacer desaparecer 
toda disposición sexista en el derecho del nombre; que el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa, desde 1978, establece en la Resolución 78/37 la 
recomendación a los Estados miembros de que hicieran desaparecer toda 
discriminación entre el hombre y la mujer en el régimen jurídico del nombre y 
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado, en la sentencia 
de 22 de febrero de 1994 en el caso Burghartz C. Suisse, las discriminaciones 
sexistas en la elección de los apellidos. 
 
Es, por tanto, más justo y menos discriminatorio para la mujer permitir que ya 
inicialmente puedan los padres de común acuerdo decidir el orden de los 
apellidos de sus hijos, en el bien entendido de que su decisión para el primer 
hijo habrá de valer también para los hijos futuros de igual vínculo, lo cual no 
impide que, ante el no ejercicio de la opción posible, deba regir lo dispuesto en 
la Ley. 
 
Por otra parte, transcurridos más de veinte años desde la aprobación de la Ley 
17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo 54 de la Ley del Código 
Civil, que establecía la posibilidad de sustituir el nombre propio por su 
equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas del Estado español, nos 
encontramos con que cualquier ciudadano que alcance la mayoría de edad y 
tenga inscrito su nombre en lengua castellana en el Registro Civil, se ve 
privado de la posibilidad de que su nombre propio sea traducido a otra lengua 
española oficial. 
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Por todo ello, la Ley que se aprueba facilita el uso normal de las diferentes 
lenguas del Estado español y la obtención de un estatuto jurídico que respete 
su riqueza idiomática. 
 
Asimismo, y por las mismas razones, la Ley permite regularizar 
ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se 
adecúe a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente. 
 
Por lo demás, la presente Ley se completa con una disposición transitoria que 
prevé el supuesto de existencia de hijos menores de edad en el momento de la 
entrada en vigor de aquélla. La alteración del orden de sus apellidos se 
subordina a la necesaria audiencia, si tuvieran suficiente juicio. 
 
Artículo Primero. 
El artículo 109 del Código Civil queda redactado en los siguientes términos: 
 
La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. 
 
Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común 
acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer 
apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo 
dispuesto en la ley. 
 
El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las 
inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. 
 
El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los 
apellidos. 
 
Artículo Segundo. 
El artículo 54 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
En la inscripción se expresará el nombre que se da al nacido, si bien no podrá 
consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples. 
 
Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, 
así como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan 
alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificación y los que 
induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo. 
 
No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no 
ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua. 
 
A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro 
sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente onomástico en 
cualquiera de las lenguas españolas. 
 
Artículo Tercero. 
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El artículo 55 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Resgistro Civil, queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
La filiación determina los apellidos. 
 
En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta 
determina los apellidos, pudiendo el progenitor que reconozca su condición de 
tal determinar, al tiempo de la inscripción, el orden de los apellidos. 
 
El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento 
determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con 
idéntica filiación. 
 
Alcanzada la mayoría de edad, se podrá solicitar la alteración del orden de los 
apellidos. 
 
El encargado del Registro impondrá un nombre y unos apellidos de uso 
corriente al nacido cuya filiación no pueda determinarlos. 
 
El encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante 
legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma 
inscrita en el Registro no se adecúe a la gramática y fonética de la lengua 
española correspondiente. 
 
Artículo Cuarto. 
Se añade una disposición adicional segunda a la Ley del Registro Civil con el 
siguiente texto: 
 
En todas las peticiones y expedientes relativos a la nacionalidad y al nombre y 
a los apellidos, las solicitudes de los interesados no podrán entenderse 
estimadas por silencio administrativo. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
Si en el momento de entrar en vigor esta Ley los padres tuvieran hijos menores 
de edad de un mismo vínculo podrán, de común acuerdo, decidir la 
anteposición del apellido materno para todos los hermanos. Ahora bien, si 
éstos tuvieran suficiente juicio, la alteración del orden de los apellidos de los 
menores de edad requerirá aprobación en expediente registral, en el que éstos 
habrán de ser oídos conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
Queda derogado el artículo segundo de la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre 
reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil. Asimismo quedan 
derogadas cuantas disposiciones generales se opongan a lo establecido en la 
presente Ley. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. Dentro del plazo indicado, el Gobierno procederá a 
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modificar el Reglamento del Registro Civil en lo que resulte necesario para 
adecuarlo a lo previsto en la presente Ley. 
 
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que 
guarden y hagan guardar esta Ley. 
 
Madrid, 5 de noviembre de 1999  
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Real decreto 193/2000, de 11 de febrero, 

 
DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS 

DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 
EN MATERIA RELATIVA AL NOMBRE Y APELLIDOS Y ORDEN DE LOS 

MISMOS 
 
La Ley 40/1999, de 5 de noviembre, ha dado nueva redacción a los artículos 
109 del Código Civil y 54 y 55 de la Ley del Registro Civil en la materia relativa 
al nombre y apellidos y al orden de éstos. La disposición final de la misma Ley 
encomienda al Gobierno la modificación, en un plazo de tres meses, del 
Reglamento del Registro Civil en lo que resulte necesario para adecuarlo a lo 
previsto en dicha Ley. 
 
La finalidad del presente Real Decreto es esencialmente la del cumplimiento 
estricto de este mandato legal. 
 
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
11 de febrero de 2000, dispongo: 
 
Artículo único 
 
Los artículos del Reglamento del Registro Civil, aprobado por decreto de 14 de 
noviembre de 1958, que se relacionan a continuación, tendrán la siguiente 
redacción: 
 
Artículo 192 
No se podrán imponer más de dos nombres simples o de uno compuesto. 
Cuando se impongan dos nombres simples, éstos se unirán por un guión y 
ambos se escribirán con mayúscula inicial. 
 
Se considera que perjudican objetivamente a la persona los nombres propios 
que, por si o en combinación con los apellidos, resultan contrarios al decoro. 
 
La sustitución del nombre propio por su equivalente onomástico en cualquiera 
de las lenguas españolas requerirá, si no fuese notorio, que se acredite por los 
medios oportunos esta equivalencia y la grafía correcta del nombre solicitado. 
 
Artículo 194. 
Si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en 
el artículo 109 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero del 
padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea 
extranjera. 
 
Artículo 198. 
La inversión de apellidos de los mayores de edad podrá formalizarse mediante 
simple declaración ante el encargado del Registro Civil del domicilio y no surte 
efecto mientras no se inscriba. 
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El mismo régimen rige para la regularización ortográfica de los apellidos para 
adecuarlos a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente. 
Cuando no fuere un hecho notorio, deberá acreditarse por los medios 
oportunos que el apellido pertenece a una lengua vernácula y su grafía exacta 
en este idioma. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
Si en el momento de entrar en vigor la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, los 
padres tuvieran hijos menores de edad de un mismo vínculo podrán, de común 
acuerdo, decidir la anteposición del apellido materno para todos los hermanos. 
Si tales hijos menores de edad hubieran cumplido los doce años, la alteración 
del orden de sus apellidos requerirá su audiencia y aprobación en expediente 
registral de la competencia del Ministerio de Justicia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado. 
 
Dado en Madrid a 11 de febrero de 2000.  
- Juan Carlos R. - 
La Ministra de Justicia,  
Margarita Mariscal de Gante y Mirón. 
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Llei orgánica 6/1985 estatal, del poder judicial  
[actualitzada] 

 
Artículo 231  
En todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, 
secretarios, y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, 
lengua oficial del Estado.  
 
Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de 
juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la 
comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando 
desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión.  
 
Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y 
peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad 
autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en 
manifestaciones orales como escritas.  
 
Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el 
idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de 
traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su 
traducción cuando deban surtir efectos fuera de la jurisdicción de los órganos 
judiciales sitos en la comunidad autónoma, salvo si se trata de comunidades 
autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su 
traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue 
indefensión.  
 
En las actuaciones orales, el juez o tribunal podrá habilitar como intérprete a 
cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o 
promesa de aquélla. 
 
Artículo 341 
Para la provisión de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de 
Justicia y de las Audiencias, en aquellas comunidades autónomas que gocen 
de derecho civil especial o foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo 
General del Poder Judicial valorará como mérito la especialización en estos 
derechos civil especial o foral y el conocimiento del idioma propio de la 
comunidad.  
 
Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración sobre el 
conocimiento del idioma y del derecho civil especial o foral de las referidas 
comunidades autónomas, como mérito preferente en los concursos para 
órganos jurisdiccionales de su territorio. 
 
Artículo 483 
De acuerdo con los principios contenidos en el artículo 103.1de la Constitución 
Española, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de 
objetividad y con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
también publicidad.  
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El contenido del temario, así como de las pruebas a realizar serán únicos para 
cada Cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que puedan 
establecerse para la acreditación del conocimiento de la lengua y del derecho 
civil, foral o especial, propios de las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, que tendrán carácter optativo y, en ningún caso, 
serán eliminatorias, teniéndose en cuenta la puntuación obtenida conforme al 
baremo que se establezca, a los solos efectos de adjudicación de destino 
dentro de la comunidad autónoma correspondiente. 
 
Artículo 530 
En las convocatorias para puestos de trabajo de las comunidades autónomas 
con competencias asumidas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se 
valorará como mérito el conocimiento oral y escrito de la misma. En 
determinados puestos, podrá considerarse requisito exigible para el acceso a 
los mismos, cuando de la naturaleza de las funciones a desempeñar se derive 
dicha exigencia y así se establezca en las Relaciones de puestos de trabajo.  
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Ordre de 7 de juliol de 1980, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 
2003/1979, de 3 d'agost, que regula la incorporació de la llengua 
valenciana al sistema d'ensenyament del País Valencià. 
 
Il·lustríssims senyors: 
 
El Real Decret 2003/1979, de 3 d'agost, pel qual es regula la incorporació de la 
Llengua Valenciana al sistema d.ensenyança del País Valencià, autoritzà en sa 
disposició final segona al Ministeri d'Educació per a desenrrollar lo establí en el 
nomenat Real Decret i per a regular, consultant en el Consell del País Valencià, 
els seus efectes acadèmics i territorials, així com ses implicacions respecte als 
alumnes als quals afecta son articulat. 
 
En sa virtut, este Ministeri, prèvia consulta en el Consell del País Valencià, ha 
tingut en be dispondre: 
 
Art. 1ér.- La incorporació de l'ensenyança de la Llengua Valenciana als plans 
d'estudi d.Educació Preescolar, Educació General Bàsica, Formació 
Professional de primer grau i Batxillerat es durà a fi en el curs 1980-81, d'acord 
en lo dispost en la present Orde. 
 
No obstant, es reconeixen els efectes acadèmics pertinents respecte dels 
Centres que participaren en el pla experimental en el curs 1978-79, en funció 
de les qualificacions obtuses pels alumnes dels dits Centres. 
 
Art. 2ón.- L.ensenyança de la Llengua Valenciana o el desenrróll de programes 
escolars en valencià, no supondrà, en ningú cas, limitació en els nivells que, 
d'acord en la normativa vigent, deguen alcançar els alumnes en el domini escrit 
i oral del castellà. 
 
Així mateix, no exclou l.obligació d'introduir en els programes escolars 
l.aprenentatge d'un idioma estranger, d'acord en les disposicions que rigen en 
cadascú dels nivells d'ensenyança. 
 
Art. 3ér 1.- La Comissió creada en l'articul 7im del Real Decret 2003/1979, de 3 
d'agost, constarà per lo manco de deu membres, en número igual de 
representants del Ministeri d'Educació i del Consell del País Valencià. Estos 
seran proposts per la Conselleria d'Educació, i entre ells hi haurà un 
representant de ple dret de les Universitats del País Valencià, triat de comú 
acord per la Junta de Govern de dites Entitats. La presidència serà 
desempenyada simultàniament per un representant del Ministeri d'Educació i 
per un representant de la Conselleria d'Educació del Consell del País Valencià. 
La Comissió deurà constituir-se en el termini màxim de quinze dies a partir de 
la publicació d'esta Orde en el "Butlletí Oficial de l'Estat". La seu de la Comissió 
estarà localitzada on radique la Conselleria d'Educació del Consell del País 
Valencià. 
 
2. A la fi d'aconseguir una major rapidesa i eficàcia en el tractament dels 
assunts que se li confien, la Comissió Mixta podrà contar en els 
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assessoraments que considere necessaris per al millor desenrróll de les seues 
funcions. 
 
3. En el terme màxim de quinze dies des de sa constitució, la comissió Mixta 
establirà les normes de regim intern, que necessàriament deuran regular el 
procediment adequat per al supost d.empat en les votacions, així com les 
atribucions de la presència. 
 
Art. 4rt 1.- La incorporació de la Llengua Valenciana i la seua ensenyança 
tindran la consideració d'obligatòria en els diversos plans d'estudis d'Educació 
Preescolar, General Bàsica, Formació Professional de primer grau i Batxillerat 
Polivalent, en l.abast concret que per a cada nivell s.especifica en esta Orde 
Ministerial. 
 
2. En les zones castella-parlants, la introducció de l'ensenyança de la Llengua 
Valenciana es farà de manera progressiva i d'acord en la voluntat expressada 
pels pares dels alumnes i en la forma que establixca la Comissió Mixta. 
 
La delimitació de les dites zones castella-parlants es farà per la Comissió Mixta. 
 
3. Quan els pares dels alumnes declaren la temporalitat de sa residència en el 
País Valencià o quan es donen altres circumstàncies justificatives, podran 
sol·licitar que s'excloga als seus fills d'esta ensenyança, sempre que dita 
declaració es realitze al formalitzar la inscripció en el Centre o, en tot cas, al 
començament del curs acadèmic. La resolució corresponent serà competència 
de la Comissió Mixta. 
 
4. No es computaran les qualificacions recaigudes sobre estes matèries quan 
s'haguera produït un trasllat de l'expedient acadèmic fora de l.àmbit territorial 
del País Valencià. 
 
5. En el supòst de que es realitzen qualificacions de conjunt d.exercicis, proves 
o exàmens, els alumnes que hagueren segut declarats exents de les 
ensenyances previstes en esta Orde no sofriran alteracions en ses 
qualificacions globals per falta de puntuació derivada de la dita exenció. 
 
Art. 5nt 1.- El Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació del Consell del 
País Valencià, conjuntament i per mig de la Comissió Mixta, elaboraran i 
publicaran els programes i les orientacions pedagògiques i metodològiques per 
al desenrróll de l'ensenyança d'esta matèria, determinant els continguts i nivells 
bàsics de coneixement oral i escrit que els alumnes hagen d'alcançar en els 
distints nivells i cursos. 
 
2. En tant es procedixca a donar compliment a lo establít en l.apartat anterior, 
la Comissió Mixta podrà autoritzar provisionalment els programes i les 
orientacions pedagògiques i metodològiques que considere precises. 
 
3. A efectes d.avaluació o incorporació a l'expedient de l'alumne, l'ensenyança 
de la Llengua Valenciana es sotmetrà als distints criteris i normes que rigen per 
a totes les àrees i matèries obligatòries, a partir de l'any 1980-81, excepte en 
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aquells Centres que participaren en el pla experimental durant el curs 1978-79, 
els alumnes dels quals ja varen obtindré la corresponent qualificació en efectes 
acadèmics. 
 
Educació Preescolar i Educació General Bàsica 
 
Art. 6xt 1.- En el nivell d'Educació Preescolar, l.ensenyança d'estes matèries 
s'impartirà en una dedicació setmanal de tres hores. 
 
2. En el nivell d'Educació General Bàsica esta ensenyança s'impartirà dins de 
l'horari lectíu, en una dedicació aproximada de tres hores setmanals per als 
alumnes. A estos efectes s.establís en caràcter indicatiu la següent distribució 
horària de les distintes àrees d'Educació General Bàsica, quedant sense efecte 
per al País Valencià l'horari aprovat per l'Orde de 2 de desembre de 1970. 
 
Segona 
1er, 2on, i 4rt i 5nt etapa 
3er d.EGB d.EGB d.EGB 
 
Llengua castellana 5 5 4 
Idioma modern - - 3 
Llengua Valenciana 3 3 3 
Matemàtiques 5 5 - 
Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa - - 6 
Area d.experiència 5 8 - 
Ciència social, Educació cívica i Religió - - 4 
Area dinàmica y plàstica 7 4 - 
Tecnologia y Educació artística - - 3 
Educació Física i Deports - - 2 
 
25 25 25 
 
Art. 7im.- Per als alumnes de la primera etapa la consignació dels resultats de 
l.avaluació en el llibre d'escolaritat s'inclourà en l.avaluació global; en el cas de 
recuperació, s'enunciarà de forma expressa "Llengua Valenciana" en la part 
corresponent. En la segona etapa d'Educació General Bàsica s'assignarà la 
qualificació intercalant "Llengua Valenciana" entre "Llengua castellana. i 
"Llengua estrangera"; procedint com en la primera etapa en el cas de 
recuperació. 
 
Batxillerat 
 
Art. 8au 1.- En els Instituts es procedirà, conforme a les dotacions de que es 
disponga, a la creació de càtedres de Llengua i Literatura valencianes. Els 
programes a desenrrollar per estes s'ajustaran a les orientacions pedagògiques 
emanades del Ministeri d'Educació, prèvia consulta al Consell del País 
Valencià. 
 
2. Estes ensenyances seran impartides dins de l'horari escolar dels alumnes, 
destinant tres hores setmanals en cada u dels cursos de Batxillerat. Es 
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mantindrà l'horari setmanal vigent per a cada una de les matèries del pla 
d'estudis, en les següents excepcions referides al primer curs: 
 
Llengua i Literatura espanyoles: Quatre hores setmanals. 
 
Llengua estrangera: Quatre hores setmanals. 
 
3. Les ensenyances de Llengua i literatura valencianes tindran el caràcter de 
matèria comú dins del pla d'estudis, sent objecte d'idèntica consideració i 
brollant iguals efectes que les restants matèries en lo referent al procediment 
de valoració, promoció de curs i obtenció del títol de Batxiller, excepte lo 
dispost en l'articul 1ér, respecte als efectes acadèmics del pla experimentàl. 
 
Formació Professional 
 
Art. 9én.- En els Centres de Formació Professional del primer grau s'establirà 
l'ensenyança de la Llengua Valenciana. A esta ensenyança es dedicaran dos 
hores setmanals en cadascú dels cursos, mantenint-se l'horari assenyalat. 
 
Art. 10im 1.- Per a donar compliment a lo dispost en l'articul 3.é' del Real 
Decret 2003/1979, de 3 d'agost, els Centres d'Educació Preescolar, General 
Bàsica i Formació Professional de primer grau que designen desenrrollar 
programes en Llengua Valenciana, en atenció a les característiques 
sociolingüístiques de la població escolar i disponguen dels mitjos adequats per 
a això, ho sol·licitaran de la Comissió Mixta, tenint en conte les opcions 
manifestades pels pares. 
 
2. La sol·licitud deurà ser formalitzada per la Direcció del Centre en els Centres 
estatals o per l'Entitat titular en els no estatals. A la sol·licitud deuran 
acompanyar: 
 
Acta del claustre i, en son cas, de l'Associació de Pares d'Alumnes o 
documentació considerada equivalent a juí de la Comissió Mixta. 
 
Estudi de l'alumnat del Centre, en relació en el coneixement i us de la Llengua 
Valenciana. 
 
Relació del professorat responsable del desenrróll dels programes escolars en 
Llengua Valenciana, junt als títols o diplomes que habiliten per a això. 
 
Pla pedagògic i d.organització que incloga: 
 
a) Els cursos i el número d'alumnes que segueixen l.ensenyança en Llengua 
Valenciana. 
b) Les àrees que inclouen en els dits programes. 
c) La distribució horària en totes les matèries. 
 
3. La Comissió Mixta, rebuda la sol·licitud en la documentació assenyalada i 
previs els informes que considere convenients, comunicarà la seua resolució, 
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als efectes oportuns, a les corresponents Direccions Generals del Ministeri 
d'Educació. 
 
Professorat 
 
Art. que fa 11. 1.- Podran desenrrollar l'ensenyança de la Llengua Valenciana 
en els Centres d'Educació Preescolar, Educació General Bàsica, Formació 
Professional de primer grau i Batxillerat els professors que, a mes de reunir els 
requisits legals per a impartir l.ensenyança de Llengua i Literatura en cada u 
dels nivells respectius, tinguen alguns dels següents títols o diplomes: 
 
a) Títols: 
 
Llicenciat en Filosofia i Lletres. Secció Hispàniques, de la Universitat de 
València o d'Alacant. 
 
Llicenciat en Filologia, Secció Hispàniques, de la Universitat de València o 
Alacant. 
 
Llicenciat en Filologia, Secció Romàniques, per la Universitat de València o 
d'Alacant. 
 
Altres equivalents d'altres Universitats. 
 
b) Diplomes o certificats: 
 
Els d'aquelles Institucions que autoritze el Consell, previ informe de la Comissió 
Mixta en la que figuren representades les Universitats valencianes, com s'ha 
expressat en l'articul 3ér. 
 
c) Els professors d'Educació General Bàsica que acrediten suficientment, a juí 
de la Comissió Mixta, el seu coneixement de la Llengua Valenciana. 
 
Art. que fa 12. 1.- Els cursos de formació i perfeccionament a que es referís la 
disposició transitòria primera del Real Decret 2003/1979, de 3 d'agost, es 
realitzaran en els Centres que la Comissió Mixta considere idonis, en la 
distribució, horari, matèries i proves que establixca la citada Comissió i en la 
finançació del Ministeri d'Educació. 
 
2. Finalitats els cursos de perfeccionament, es duran a fi les corresponents 
proves que garantisen l'adquisició dels nivells requerits, concedint-se els 
oportuns certificats de capacitació. 
 
Art. que fa 13.- Les Delegacions Provincials del Ministeri d'Educació pendran 
les mides oportunes per a l'adscripció del professorat, assegurant que en cada 
Centre estatal d'Educació General Bàsica hi haja, per lo manco, un Professor 
titulat o habilitat per a l.ensenyança del valencià per cada vuit unitats o fracció, 
incloses les unitats de Preescolar, sempre que això no suponga aument de les 
plantilles dels Centres. 
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En esta fi, les Delegacions Provincials, prèvia classificació de les plantilles dels 
Centres, segons el mòdul indicat, procediran de la següent manera: 
 
a) Si en el Centre existeixen Professors especialistes en número suficient, es 
confiarà a ells esta ensenyança. 
 
b) Si el Centre no dispòn de suficients Professors especialistes i existeixen 
places vacants, es cobriran, en la proporció indicada, per Professors 
provisionals o interins que reunixquen els requisits que establís la present 
Orde. 
 
c) Si en el. Centre no existeixen places vacants ni dispòn d'especialistes, les 
Delegacions Provincials, a proposta de les Inspeccions Tècniques, podran 
realitzar permutes temporals del professorat, en la conformitat prèvia dels 
interessats. 
 
d) Quan hi haja necessitat de nomenar Professors interins i no estinguen 
cobertes les places d'especialitat es donarà prioritat als aspirants que estiguen 
en condicions d'impartir tals ensenyances. 
 
e) Quan per ningú dels procediments indicats pogueren cobrir-se les dites 
plaçes, el Delegat provincial respectiu ho manifestarà al Ministeri, el qual, previ 
informe de la Comissió Mixta, podrà autoritzar en caràcter excepcional, la 
contractació de personal especialitzat dins dels crèdits disponibles. 
 
Art. que fa 14.- Els Inspectors d'Educació General Bàsica de l'Estat, per a 
coordinar les actuacions sobre tots els aspectes pedagògics i didàctics d'estes 
ensenyances, en Col·laboració en els Servicis Educatius del Consell del País 
Valencià, velaran de manera especial per l'aplicació de lo dispost en la present 
Orde, i de conformitat en la legislació en vigor orientant als Centres i Professors 
de ses zones respectives. 
 
En cada Inspecció Provincial es constituirà una ponència especialitzada per a 
coordinar les actuacions sobre tots els aspectes pedagogies i didàctics d'estes 
ensenyances, en col·laboració en els Servicis Educatius del Consell del País 
Valencià. 
 
Llibres de text i material didàctic 
 
Art. que fa 15.- Correspondrà a la Comissió Mixta l'autorització dels llibres de 
text i material didàctic destinats a les ensenyances que regula la Present Orde 
ministerial, així com de les versions en la Llengua Valenciana dels demés 
llibres de text, atenint-se en sa actuació en tals suposts a lo establít en el 
Decret 2531/1974. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.- Les Direccions d'Educació Bàsica, d'Ensenyances Miges, de 
Personal i de Programació i Inversions podran dictar, d'acord en la Comissió 
Mixta, en l'àmbit de les seues respectives competències, les instruccions 



 

 1153

oportunes per a l'aplicació de lo dispost en la present Orde, que entrarà en 
vigor al dia següent de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de l'Estat". 
 
Segona.- Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior ranc 
que estiguen en contradicció en lo establít en la present Orde. 
 
DISPOSICIONS TRANSITORIES 
 
Primera.- En tant que no es transferixquen les oportunes competències, este 
Ministeri, prèvia consulta a la Conselleria d'Educació del Consell del País 
Valencià, adoptarà les resolucions oportunes i arbitrarà les mides precises per 
al millor desenróll i aplicació dels preceptes que es contenen en la present 
Orde. 
 
Segona.- En els Centres de les zones valencia-parlants on hi haja una alta 
proporció de població de castella-parlant, les qualificacions negatives no 
constaran en l'expedient acadèmic. Este període d'adaptació serà fixat per la 
Comissió Mixta, a proposta dels Coleges afectats. 
 
Tercera.- Als efectes d'incorporació de la Llengua Valenciana al sistema 
d'ensenyança del País Valencià, regulat per esta Orde, tots els alumnes 
començaran pel mateix curs, en excepció, en son cas, dels que participaren en 
el pla experimental 1978-79, d'acord en lo que s.estableix en l'articul 1ér de la 
present disposició. 
 
Lo qual ho comunique a VV.II. 
 
Madrid, 7 de juliol de 1980. 
OTERO NOVAS 
 
Il·lms. Srs. Directors generals d'Educació Bàsica i d'Ensenyances Miges. 
   
 



 

 1154

Decret de 19 de juliol de 1982 pel qual s'estableix 
 

QUINS PROFESSORS ESTARAN FACULTATS PER A  
L'ENSENYANÇA DE L'IDIOMA VALENCIÀ 

[DOGV 77, 30-08-1982]* 
 
Estant pròxim a començar el Curs acadèmic 1982-83 i en la fi de donar 
compliment al Real Decret 2.003/79, que regula l'incorporació de l'Idioma 
Valencià al sistema d'ensenyança de la Comunitat Valenciana, desenrotllat per 
Orde de 7 de juliol de 1980, i D'acord en Ió dispost en l'article 11, apartat b), de 
la mateixa, a proposta de l'Excma. Sra. Consellera d'Educació, i en compliment 
de Ió acordat en el Ple del Consell de la Comunitat Valenciana, adoptat en 
sessió de 19 de juliol de 1982, 
 
DISPONC 
 
Article 1er. Podran impartir l'ensenyança de l'Idioma Valencià en el Centres 
d'Educació Preescolar, Enseyança General Bàsica, Formació Professional de 
1er,- Grau i Bachillerat, en el curs 82-83, els professors que, a mes de reunir 
els requisits legals per a impartir l'ensenyança de la llengua i la literatura, 
posseixquen algun dels següents títols o diplomes: 
 
a) Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció Hispàniques, de l'Universitat de 
València o Alacant. 
 
Llicenciat en Filologia, Secció Hispàniques, de l'Universitat de València o 
Alacant. 
 
Llicenciat en Filologia, Secció Romàniques, per l'Universitat de València o 
Alacant. 
 
Atres equivalents d'atres universitats. 
 
b) Els posseïdors de diplomes de l'Institut de Ciències de l'Educació, de 
l'Universitat de València, Lo Rat Penat i el Grup d'Acció Valencianista, 
conforme a la proposta de la Comissió Mixta de Billingüisme. 
 
c) Els professors d'Educació General Bàsica que acrediten suficientment, a jui 
de la Comissió Mixta, el seu coneixement de l'Idioma Valencià. 
 
Lo qual es fa públic per a general coneixement. 
 
València, a 19 de juliol de 1982. 
 
El President del Consell, 
ENRIC MONSONIS DOMINGO 
 
La Consellera d'Educació, 
AMPAR CABANES DECOURT 
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Decret de 3 de desembre de 1982, regulant 
 

LA INCORPORACIÓ DEL VALENCIÀ AL SISTEMA D'ENSENYAMENT DE 
PREESCOLAR, EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA, BATXILLERAT I 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
El Real Decret 2.003/1979, de 3 d'agost, regulant la incorporació del valencià al 
sistema d'ensenyament, establia, en el preàmbul, el seu caràcter transitori fins 
la promulgació de l'Estatut d'Autonomia de la nostra Comunitat. Aquest Real 
Decret fou desenvolupat per Ordre de 7 de juliol de 1980. 
 
Aprovat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per Llei Orgànica 
5/1982, de l.r de juliol, acaba el període provisional que regulava el Real Decret 
2.003/1979. 
 
Segons determina l'article 35 del nostre Estatut d'Autonomia, és competència 
plena de la Generalitat Valenciana la regulació i administració de 
l'ensenyament en tota la seua extensió, per la qual cosa, mentre que les Corts 
Valencianes no legislen sobre aquesta matèria, correspon al Consell dictar les 
normes necessàries per a continuar el procés iniciat pel Real Decret 
2.003/1979 i les altres disposicions que el desenvolupaven, per tal d'aconseguir 
una major eficàcia en l'ensenyament de la llengua als nivells de Pre-escolar, 
Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional. 
 
Per tot això, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i de 
conformitat amb els acords del Ple del Consell en la sessió del dia 3 de 
desembre de 1982, 
 
DISPOSE 
 
Article primer. L'ensenyament del valencià en els nivells de Pre-escolar, 
Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional, i la introducció i el 
desenvolupament dels programes en valencià es faran segons el que estableix 
aquest Decret. 
 
Article segon.-U. El valencià, als distints nivells relacionats en l'article anterior, 
serà matèria obligatòria per a tots els alumnes de les comarques valenciano-
parlants, llevat dels casos en què els pares acrediten raonadament la seua 
residència temporal en la comarca corresponent de la Comunitat Valenciana i 
expressen, en el moment de formalitzar la inscripció, el desig que els seus filis 
no els siguen exigits coneixements d'aquestes ensenyances. 
 
Dos. A les comarques costellano-parlants, la introducció del valencià es farà de 
manera voluntària i progressiva. 
 
Article tercer.-En els nivells d'ensenyament a què fa referència aquest Decret, 
els Centres podran desenvolupar programes en valencià en les diverses àrees, 
nivells i cursos, en atenció a l'opció dels pares, la situació sociolingüística dels 
alumnes i els mitjans disponibles per a dur-los a terme.  
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Article quart.-Per a exercir l'ensenyament del valencià, caldrà reunir alguna de 
les condicions següents: 
 
a) Per a Batxillerat i Formació Professional: 
 
1. Llicenciatura en Filologia Hispànica, Secció de Filologia Valenciana, de les 
Universitats de València o d'Alacant, o altres equivalents d'altres Universitats. 
 
2. Llicenciatura en Filologia Hispànica o Romànica, amb algun certificat oficial 
universitari que acredite haver estudiat suficientment la matèria. 
 
3. Qualsevol llicenciatura en Filosofia i Lletres, amb algun certificat oficial 
universitari que acredite haver estudiat suficientment la matèria. 
 
b) Per a Pre-escolar i Educació General Bàsica: 
 
Professors d'E. G. B. que acrediten, amb algun certificat oficial universitari, 
haver estudiat suficientment la matèria, o, si cal, qualsevol dels llicenciats 
esmentats en l'apartat a). 
 
Article cinquè.-Els programes i continguts per als diversos nivells de 
l'ensenyament són els elaborats per la Subcomissió Tècnica de Programació i 
Continguts per a l'aplicació del Decret sobre l'Ensenyament del Valencià de la 
Comissió Mixta de Bilingüisme, de data 14 de gener de 1981. 
 
Article sisé.-Es crea, en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, una 
Comissió integrada per Tècnics universitaris dels diversos nivells educatius, 
amb les funcions següents: 
a) Vetlar per l'aplicació de l'ensenyament del valencià. 
b) Valorar i decidir sobre les peticions d'exempció de l'ensenyament de la 
llengua en el cas previst a l'article segon. 
c) Autoritzar les programacions en valencià que sol·liciten els centres, segons 
preveu l'article tercer d'aquest Decret. 
d) Valorar les titulacions i els certificats que presenten els professors que 
sol·liciten d'impartir l'assignatura. 
e) Assessorar la Conselleria en tot allò que faça referència a l'aprovació de 
llibres de text i material didàctic. 
f) I en general, totes les qüestions que siguen sotmeses al seu parer. 
L'estructura i la composició d'aquesta Comissió seran establertes per Ordre del 
Conseller de Cultura, Educació i Ciència. 
 
Article seté.-La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència promourà 
l'organització de cursos de formació i perfeccionament del professorat de 
valencià al diferents nivells. 
 
Article vuité.-La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència vetlarà per la 
correcta aplicació d'aquest Decret. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
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A partir de l'entrada en vigor del present Decret, serà necessària l'autorització 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a la utilització, en els nivells 
educatius esmentats en aquest Decret, de llibres de text i material didàctic 
destinats a l'ensenyament de la llengua, així com per a la resta de llibres de text 
impresos en valencià. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.-Es faculta el Conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar les 
disposicions i normes necessàries per a l'execució i el desenvolupament 
d'aquest Decret. 
 
Segona.-Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que serà publicat al 
«Diari Oficial de la Generalitat Valenciana». 
 
Tercera.-Queden derogades les disposicion d'igual o menor rang que el 
present Decret, en tot allò que s'hi opose. 
 
Cosa que fem pública perquè en prengueu coneixement. 
 
València, a 3 de desembre de 1982. 
 
El President de la Generalitat,  
JOAN LERMA I BLASCO 
 
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,  
CEBRIA CISCAR CASABAN 
 
   



 

 1158

Decret 44/1984, de 16 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de 
 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL 
PER A L'APLICACIÓ DE L'US DEL VALENCIÀ, 

 
d'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana, 

d'ús i ensenyament del valencià num. 4/83, de 23 de novembre. 
 
L'article 7.é de l.Estatut d.Autonomia la Comunitat Valenciana, aprovat per la 
Llei Orgànica 5/82, d.1 de juliol, estableix, entre altres temes, que:  
 
"1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el 
castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los.  
 
2. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües, i 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement.  
 
5. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua pròpia en l'Administració i 
l'ensenyament."  
 
Igualment, l'Article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat 
Valenciana la competència exclusiva en matèria de Cultura, i l'Article 35 la 
competència plena en matèria d'ensenyament.  
 
Tot desplegant el manament estatutari i en l'àmbit de les seues pròpies 
competències, les Corts Valencianes aprovaren la Llei 4/83, de 23 de 
novembre, sobre Us i Ensenyament de Valencià, al Títol I de la qual es 
disposen les mesures pertinents per a impulsar l'ús del valencià a totes les 
esferes de la societat i en especial a l'Administració, i estableix que el valencià, 
com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la 
Generalitat i de la seua Administració Pública.  
 
D'altra banda, la Llei 5/83, de 30 de desembre, del Govern Valencià, regula al 
seu Article 31 la possibilitat de creació de Comissions Interdepartamentals 
integrades per alts càrrecs de l'Administració Valenciana per a l'estudi, 
coordinació, programació i, si escau, elaboració de propostes de resolució de 
l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes, i a l'Article 32 
estableix el seu règim de funcionament.  
 
En virtut de les disposicions legals esmentades i per tal de poder regular els 
criteris d'aplicació del valencià a l'Administració de forma coordinada, a 
proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i prèvia deliberació del 
Consell en la seua reunió del Consell del dia 16 d'abril de 1984,  
 
DECRETE:  
 
Article primer 
Es crea, segons que disposa l'article 31 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
5/83, de 30 de desembre, de Govern Valencià, la Comissió Interdepartamental 
per a l'aplicació de l'Us de Valencià, per desplegar allò que preveuen els 
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articles 1 i 5 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/83, de 23 de novembre 
d'Us i Ensenyament del Valencià amb les funcions i la composició que tot 
seguit detalle»..  
 
Article segon 
La Comissió per a l'aplicació de l'Us del Valencià, establert per la llei d'Us i 
Ensenyament, abans esmentada, tindrà les funcions següents:  
 
U. Coordinar l'acció general de la Generalitat Valenciana dirigida a la 
normalització de l'ús del valencià i impulsar-lo al màxim en tots els 
departaments de l'Administració de la Generalitat.  
 
Dos. Coordinar i impulsar l'ús del valencià a tota la resta d'administracions 
públiques dependents o vinculades a la Generalitat Valenciana; i amb les no 
vinculades, mitjançant l'establiment dels convenis oportuns.  
 
Tres. Proposar les mesures necessàries per a un millor compliment del que 
disposa la Llei de la Generalitat Valenciana d'Us i Ensenyament del Valencià, 
pel que fa a l'ús i fer el seguiment i control de la seua aplicació.  
 
Quatre. Qualsevol altra funció relacionada amb el tema de la seua 
competència.  
 
Article tercer 
La Comissió per a l'aplicació de l'ús del Valencià estarà integrada pels 
membres següents:  
 
President. El Conseller de Cultura, Educació i Ciència o persona en qui 
delegue.  
 
Vocals. El Director General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.  
El Director General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència.  
El Director General de la Funció Pública de la Conselleria de la 
Presidència.  
El Director General de Mitjans de Comunicació de la Conselleria de la 
Presidència.  
El Director General d'Administració Local de la Conselleria de 
Governació.  

 
Secretari. Farà de Secretari de la Comissió el Director General d 'Educació 
Bàsica i Ensenyaments Especials de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència.  
 
La Secretaria Administrativa de la Comissió s'adscriu a la Presidència de la 
Generalitat i la realitzarà un funcionari designat pel Conseller de la Presidència.  
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La Comissió podrà acordar, quan els assumptes a debat ho facen necessari, 
l'assistència de persones de prestigi reconegut per tal que l'assessoren. 
Aquestes persones tindran veu, però no vot.  
 
També, la Comissió podrà convocar els Secretaris Generals de les Conselleries 
de la Generalitat quan els assumptes de l'ordre del dia a tractor així ho 
demane. Els Secretaris Generals tindran veu, però no vot.  
 
Article quart 
El President de la Comissió per a l'aplicació de l'ús del valencià elevarà al 
Consell de la Generalitat les propostes d'acord que s'adopten.  
 
Article cinqué 
Es faculta el Conseller de Cultura, Educació i Ciència perquè desplegare el que 
es disposa en aquest Decret.  
 

DISPOSICIO TRANSITORIA 
 
Mentre no es desplegare per Decret el funcionament de la Comissió que es 
crea, seran d'aplicació els articles 26 al 29, inclosos, en concordança amb 
l'article 32 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/83, de 30 de desembre, de 
Govern Valencià.  
 

DISPOSICIO FINAL 
 
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.  
 
València, 16 d'abril de 1984.  
El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA BLASCO 
 
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència 
CEBRIA CISCAR I CASABAN 
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Llei 4/1983, de 23 de novembre, 

D'ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ 
[DOGV 133, 1-12-1983] 

 
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat 
i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom 
del Rei, promulgue la següent llei:  
 
PREÀMBUL 

 
I 

 
L'article 3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, després de 
proclamar en el número 1 que «el castellà és la llengua oficial de l'estat» i que 
«tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a usar-la», disposa 
en el número 2 que «les altres llengües espanyoles seran també oficials a les 
respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts» i afegeix en 
el número 3 que «la riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya 
és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció».  
 
L'article 148.1.7 del text constitucional estableix que les comunitats autònomes 
podran assumir competències en matèria de «foment de la cultura, recerca i, si 
fa al cas, ensenyament de la llengua de la comunitat autònoma».  
 
També en el número 3 de l’article 20 de la Constitució, que disposa la futura 
regulació, mitjançant llei, de l’organització i control parlamentari dels mitjans de 
comunicació social de dependència pública, i garanteix l'accés a aquests 
mitjans dels grups socials i polítics significatius, precisa que es farà respectant 
el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya.  
 

II 
 
Durant l’etapa preautonòmica, instaurada en l’actual Comunitat Valenciana pel 
Reial Decret 10/1978, de 17 de març, es dictaren el Reial Decret 2.003/1979, 
de 3 d'agost, i l'Ordre de desplegament de 7 de juliol de 1979, regulant la 
incorporació de la llengua valenciana al sistema d'ensenyament del País 
Valencià, normativa aquesta que tenint com a antecedent el Decret 
1.433/1975, de 30 de maig, regulador de la incorporació de les llengües 
nadives als programes dels centres d'Educació Preescolar i General Bàsica, 
era de caràcter conjuntural i transitòria en tant que la definitiva regulació de la 
matèria lingüística havia de ser obra de la futura comunitat autònoma.  
 

III 
 
Assolida l'autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei Orgànica 5/1982, 
d’1 de juliol, aprovatòria de l’Estatut, la matèria lingüística és objecte de 
regulació especial en l'article 7.é, que estableix:  
 
«1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el 
castellà. Tothom té dret a conèixer-los i a usar-los.  
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2. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües, i 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement. 
 
3. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.  
 
4. Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià.  
 
5. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua en l'administració i 
l'ensenyament.  
 
6. Hom delimitarà per llei els territoris en els quals predomine l'ús d'una llengua 
o de l'altra, així com els que puguen ser exceptuats de l'ensenyament i de l'ús 
de la llengua pròpia de la comunitat.»  
 
D'altra banda, l'article 34.4 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Comunitat 
Valenciana la competència exclusiva en matèria de cultura, i l'article 35 de la 
competència plena en matèria d'ensenyament.  
 
La correcta concreció i efectivitat dels mandats constitucionals i estatutaris 
necessiten, doncs, un desplegament legislatiu, missió que acompleix la Llei 
d'Ús i Ensenyament del Valencià.  
 

IV 
 
Justificada la necessitat de regular aquesta matèria des del punt de vista legal, 
hi ha altres raons que motiven aquest text legislatiu.  
 
La Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable en la defensa del 
patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera especial amb la 
recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual 
constitueix la més peculiar senya d'identitat.  
 
Davant la situació diglòssica en què està immersa la major part de la nostra 
població, consegüent a la situació de sotmetiment del valencià mantinguda 
durant la història de quasi tres-cents anys, la Generalitat, com a subjecte 
fonamental en el procés de recuperació de la plena identitat del poble valencià, 
té el dret i el deure de retornar la nostra llengua a la categoria i el lloc que 
mereix, acabant amb la situació de deixadesa i deterioració en què es troba. La 
nostra irregular situació sociolingüística exigeix una actuació legal, que sense 
tardar acabe amb la postració i propicie l'ús i ensenyament del valencià per tal 
d'assolir l'equiparació total amb el castellà.  
 
Aquesta llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues 
llengües oficials de la nostra comunitat autònoma, i disposa les mesures 
pertinents per tal d'impulsar l'ús del valencià en tots els camps de la nostra 
societat, i especialment en l'administració i l'ensenyament com a vehicles de 
recuperació. La finalitat última de la llei és assolir, mitjançant la promoció del 
valencià, l'equiparació efectiva amb el castellà i garantir l'ús normal i oficial 
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d'ambdós idiomes en condicions d'igualtat i desterrar qualsevol forma de 
discriminació lingüística.  
 
I des d'un altre aspecte, la llei constitueix el compliment d'un dels punts del 
programa del Govern Valencià que va assumir, amb la confiança de les Corts 
Valencianes, el compromís de garantir, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, l'ús 
normal i oficial d'ambdues llengües i d'atorgar la protecció i respecte especial a 
la recuperació del valencià. El president de la Generalitat, en el discurs 
d'investidura, va anunciar la remissió a les Corts Valencianes d'un projecte de 
llei sobre l'ensenyament del valencià, delimitació de zones lingüístiques, així 
com la determinació de criteris per a l'aplicació del valencià a l'administració, 
objectius que recull la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.  
 
Prenent com a base els mandats constitucionals i estatutaris abans esmentats, 
que informen els principis generals d'aquesta llei, s'articulen les declaracions 
programàtiques i es perfilen els objectius específics en el títol preliminar. Així, 
doncs, es declara que el valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana 
i el dret que tots els ciutadans tenen a conèixer-la i usar-la amb plens efectes 
jurídics, de la mateixa manera que si s'emprava el castellà. Resta garantida la 
tutela judicial d'aquest dret i proscrita qualsevol discriminació per raó de 
llengua.  
 
Partint dels principis inspiradors de la llei, el text s'articula en cinc títols sota les 
rúbriques «De l'ús del valencià», «Del valencià a l'ensenyament», «De l'ús del 
valencià als mitjans de comunicació social», «De l'actuació dels poders 
públics» i «Dels territoris predominantment valencianoparlants i 
castellanoparlants». 
 

VI 
 
El títol primer dedica el primer capítol a l'ús oficial del valencià en 
l'administració pública. Hom estableix la redacció i publicació bilingüe de les 
lleis que aproven les Corts Valencianes i la plena validesa de les actuacions 
administratives i forenses realitzades en valencià. Es faculta a tot ciutadà a 
usar i exigir la llengua oficial elegida en llurs relacions amb l'administració 
pública, inclosa la instància judicial. Es disposa, també, la plena validesa dels 
documents públics redactats en valencià i es regula la pràctica dels 
assentaments registrats i el lliurament de certificacions.  
 
Hom atribueix al Consell, d'acord amb els procediments legals establerts, la 
determinació dels noms oficials dels municipis i topònims en general. Es 
disposa que els empleats de les empreses de caràcter públic i serveis públics 
dependents de l'administració directament relacionats amb el públic hauran de 
conèixer suficientment el valencià per tal d'atendre amb normalitat el servei.  
 
El capítol segon fa referència a l'ús normal del valencià pels ciutadans en les 
diverses activitats.  
 

VII 
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No hi ha cap dubte que aquesta perspectiva d'equiparació lingüística i de 
recuperació del valencià que la llei contempla, té especial importància en la 
incorporació del valencià a l'ensenyament en tots els nivells educatius sobre 
els quals la Generalitat té competències, com a factor fonamental per a fer 
realitat el dret que tot ciutadà té a conèixer i usar el valencià. A aquest aspecte 
es dedica el títol segon de la llei, el capítol primer del qual disposa 
l'obligatorietat de la incorporació a l'ensenyament en tots els nivells educatius, 
tret dels territoris castellanoparlants en què la incorporació esmentada es farà 
de manera progressiva, en atenció a la particular situació sociolingüística.  
 
El valencià i el castellà són declarades llengües obligatòries en els plans 
d'ensenyament dels nivells no universitaris, i hom mirarà que els escolars 
reben els primers ensenyaments en la llengua habitual i que els alumnes 
assolesquen un coneixement oral i escrit d'ambdues llengües en nivells 
d'igualtat. S'estableix també que el professorat haurà de conèixer ambdues 
llengües oficials, amb previsió de l'adaptació dels plans d'estudis per a la 
capacitat deguda.  
 
Això no obstant, des de la consciència que l'aplicació inflexible i immediata de 
l'obligatorietat de l'ensenyament del valencià a tot l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana podria, per tractar d'esmenar una injustícia històrica, causar-ne una 
altra, atesa la situació lingüística present, el capítol segon d'aquest títol regula 
les excepcions a contemplar en l'aplicació esmentada. Així, s'hi preveu la 
supressió de l'obligatorietat de l'ensenyament del valencià quant als territoris 
valencianoparlants, en les circumstàncies justificades que s'estableixen, com 
en els castellanoparlants en els quals la incorporació progressiva del valencià a 
l'ensenyament ve acompanyada de la facultat de pares i tutors d'alumnes per a 
obtenir voluntàriament per a aquests l'exempció de l'ensenyament.  
 
D'aquesta manera, la llei, des del més absolut respecte als drets d'aquells 
ciutadans la llengua habitual dels quals és el castellà, facilita l'extensió del 
coneixement del valencià a tota la nostra societat, sense distincions, ja que la 
llengua valenciana és part substancial del patrimoni cultural de tota la nostra 
societat, i la recuperació i extensió del seu ús com un dels factors de 
retrobament de la nostra identitat de poble, ens pertoca també a tots els 
valencians, independentment de la llengua habitual de cadascú.  
 

VIII 
 
Al títol tercer es reconeix el dret que tots els ciutadans tenen de ser informats 
pels mitjans de comunicació social, tant en valencià com en castellà i a utilitzar 
indistintament ambdues llengües quan hagen d'usar-los, i s'atribueix al Consell 
la promoció i la utilització del valencià en aquests mitjans, vetlant per una 
adequada presència del valencià en aquells dependents de la Generalitat.  
 

IX 
 
El títol quart contempla l'actuació dels poders públics en el foment de la 
utilització del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels 
funcionaris i empleats públics. Es preveu la possibilitat de bonificacions fiscals 
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als actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió del 
valencià. Es contempla la concertació d'acords amb l'administració de justícia 
per a la utilització del valencià als jutjats i tribunals, i amb l'administració de 
l'estat per a l'ús en els registres no subjectes a competència de la Generalitat 
Valenciana. Hom atribueix al Govern Valencià la direcció tècnica i la 
coordinació del procés d'aplicació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.  
 

X 
 
El títol cinquè conté la determinació dels territoris predominantment 
valencianoparlants i castellanoparlants, als efectes d'aplicació de la llei, sense 
perjudici que es puga procedir-ne a la revisió i sense que siga obstacle perquè 
qualsevol ciutadà de la nostra comunitat puga fer efectiu el dret a conèixer i 
usar el valencià.  
 
Per a la inclusió dels termes municipals en cada zona lingüística s'ha pres com 
a base el mapa i la relació de poblacions confeccionats per l'Institut de Filologia 
Valenciana de la Universitat Literària de València i de la Universitat d'Alacant.  
 

XI 
 
En les disposicions transitòries s'estableix el termini de tres anys perquè en les 
distintes àrees de l'administració valenciana es duguen a terme les 
disposicions d'aquesta llei, acceptant els terminis establerts en els pactes a 
convenir amb les altres àrees de l'administració. També es contempla el pas 
de la situació actual a la que derivarà de l'aplicació de la llei respecte al 
professorat en formació i en actiu.  
 
La llei conté, també, una disposició derogatòria i una altra de final que autoritza 
el Govern Valencià a desplegar reglamentàriament l'aplicació de la llei i 
estableix la data inicial de l'entrada en vigor.  
 
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
Principis generals 
 

Article 1 
1. La present llei té per objecte genèric complimentar i desplegar allò que 
disposa l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia quan regula l'ús normal i oficial del 
valencià a tots els àmbits de la convivència social, així com el seu 
ensenyament.  
 
2. Per això, són objectius específics de la present llei els següents:  
 
a) Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conèixer i usar el valencià.  
 
b) Protegir la seua recuperació i garantir l'ús normal i oficial.  
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c) Regular els criteris d'aplicació del valencià a l'administració, mitjans de 
comunicació social i ensenyament.  
 
d) Delimitar els territoris en els quals predomine l'ús del valencià i del castellà.  
 
e) Garantir, d'acord amb principis de gradualitat i voluntarietat, el coneixement i 
ús del valencià a tot l'àmbit territorial de la Comunitat.  
 

Article 2 
El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, 
tots els ciutadans tenen dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant 
en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.  
 
Article 3 
Sense perjudici de les excepcions regulades en aquesta llei, l’ús del valencià 
pels ciutadans en les relacions tant públiques com privades, produeix plens 
efectes jurídics, igual com si emprassen el castellà, sense que puga derivar-se 
de l'exercici del dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de 
discriminació o exigència de traducció.  
 
Article 4 
En cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues 
llengües oficials.  
 
Article 5 
L'administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la 
discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues 
llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el 
coneixement del valencià.  
 
Article 6 
Els ciutadans tenen el dret a obtenir dels jutges i tribunals protecció del dret a 
usar la seua llengua, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.  
 
TÍTOL I 
De l'ús del valencià 
 

CAPÍTOL I 
De l'ús oficial 

 
Article 7 
1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també 
de la Generalitat i de la seua administració pública, de l'administració local i de 
les altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles.  
 
2. El valencià i el castellà són llengües oficials a la Comunitat Valenciana i, 
com a tals, llur utilització per l'administració es farà en la forma regulada per la 
llei.  
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Article 8 
Les lleis que aproven les Corts Valencianes seran redactades i publicades en 
ambdues llengües.  
 
Article 9 
1. Seran vàlides i amb plena eficàcia jurídica totes les actuacions 
administratives realitzades en valencià a l'àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana.  
 
2. Tindran eficàcia jurídica els documents redactats en valencià, en els quals 
es manifeste l'activitat administrativa, així com els impresos i formularis 
emprats per les administracions públiques en llur actuació.  
 
Article 10 
Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a 
adreçar-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de 
caràcter públic, en valencià.  
 
Article 11 
1. En les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que 
havent d'altres interessats així ho sol·licitassen, l’administració actuant haurà 
de comunicar-los tot allò que els efecte en la llengua oficial que demanen, 
qualsevol que fos la llengua oficial en què s'hagués iniciat.  
 
2. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als 
expedients iniciats d'ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la 
llengua indicada pels interessats.  
 
Article 12 
 
1. D'acord amb el que disposa la present llei, tots els ciutadans tenen el dret de 
poder adreçar-se a l'administració de justícia en la llengua oficial que creguen 
convenient d'usar, sense que se'ls puga exigir cap mena de traducció i sense 
que se'n puga seguir retard o demora en la tramitació de llurs pretensions.  
 
2. Totes les actuacions, documents i escrits, realitzats o redactats en valencià 
davant els tribunals de justícia i les que aquests duguen a terme en la mateixa 
llengua, tenen plena validesa i eficàcia.  
 
Article 13 
1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià o en castellà a 
indicació de l'atorgant i, si en són més, en la que elegiran de comú acord.  
 
2. En tot cas, es redactaran en castellà les còpies o certificacions dels 
documents que hagen de tenir efecte fora del territori de la Comunitat 
Valenciana.  
 
3. En la resta de casos, les còpies i certificacions seran lliurades en la llengua 
sol·licitada per l'interessat o requeridor, i els notaris i altres fedataris públics 
hauran de traduir, quan s'escaiga, les matrius i els originals. En qualsevol cas, 
sempre es podran fer en les dues llengües.  
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Article 14 
Els assentaments que s’hagen de realitzar a qualsevol registre públic es faran 
en la llengua oficial sol·licitada per l'interessat o els interessats de comú acord. 
Si no se sol·licitara cap llengua en particular es farà en la que s’haja declarat, 
atorgat o redactat el document a assentar.  
 
Article 15 
1. Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els 
procediments legals establerts, determinar els noms oficials dels municipis, 
territoris, nuclis de població, accidents geogràfics, vies de comunicació 
interurbanes i topònims de la Comunitat Valenciana. El nom de les vies 
urbanes serà determinat pels ajuntaments corresponents.  
 
2. Les denominacions adoptades pel Consell, d'acord amb el que es disposa al 
número anterior, seran les283 legals a tots els efectes i es procedirà a la 
retolació pública acordada en la forma en què reglamentàriament es determine, 
amb el respecte degut a les normes internacionals subscrites per l'Estat en 
aquesta matèria.  
 
3. Els municipis que tinguen denominació en les dues llengües de la Comunitat 
faran constar el seu nom en ambdues.  
 
4. Les denominacions adoptades pel Consell, a tenor de l'apartat 1, i en la 
mesura que ho permeta el nom oficial, es retolaran en les dues llengües 
oficials.  
 
Article 16 
Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament 
dependents de l'administració, han de garantir que els empleats que tenen 
relació directa amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a 
atendre amb normalitat el servei que els és encomanat.  
 

CAPÍTOL SEGON 
De l'ús normal 

 
Article 17 
Tots els ciutadans tenen el dret a expressar-se en valencià en qualsevol 
reunió, així com a desplegar en valencià llurs activitats professionals, 
mercantils, laborals, sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques. 
 
TÍTOL SEGON 
Del valencià a l'ensenyament 
 

CAPÍTOL PRIMER 
De l'aplicació del valencià a l'ensenyament 

 
Article 18 
1. La incorporació del valencià a l'ensenyament és obligatòria en tots els nivells 
educatius. Als territoris castellanoparlants que es relacionen al títol cinqué, la 
                                                 
283 Correcció d’errades, DOGV 25.05.84. Hi deia: «seran legals». 
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incorporació esmentada s'hi farà de forma progressiva, atenent a la situació 
sociolingüística particular, de la manera que reglamentàriament siga 
determinada.  
 
2. El Consell vetlarà perquè la incorporació del valencià s'efectue de forma 
comprensiva amb les diferències i nivells en el coneixement i ús del valencià 
avui existents, i la superació dels quals és un dels objectius més importants 
d'aquesta llei.  
 
3. El valencià i el castellà són llengües obligatòries als Plans d'Ensenyament 
dels nivells no universitaris, tret de l'excepció feta al punt 1.  
 
Article 19 
1. Hom procurarà, en la mesura de les possibilitats organitzatives dels centres, 
que tots els escolars reben els primers ensenyaments en llur llengua habitual, 
valencià o castellà.  
 
2. Això no obstant, i sense perjudici de les excepcions regulades a l'article 24, 
al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a 
l'ensenyament, i qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els 
estudis, els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, 
el valencià en igualtat amb el castellà.  
 
Article 20 
L'administració prendrà les mesures que calguen per a impedir la discriminació 
dels alumnes per raó de la llengua que els siga habitual.  
 
Article 21 
Haurà d'incloure's obligatòriament l'ensenyament del valencià als programes 
d'educació permanent d'adults.  
 
Article 22 
Als ensenyaments especialitzats, en els programes dels quals s'ensenye 
llengua, haurà d'incloure's obligatòriament l'ensenyament del valencià.  
 
Article 23 
1. Atesa la cooficialitat del valencià i del castellà, els professors han de 
conèixer les dues llengües.  
 
2. Els professors que quan entre en vigor aquesta llei no tinguen un 
coneixement suficient del valencià seran capacitats progressivament mitjançant 
una política de voluntarietat, gradualitat i promoció professional.  
 
3. El Consell de la Generalitat Valenciana haurà de procurar que en els Plans 
d'Estudis de les Universitats i Centres de Formació del Professorat s'incloga el 
valencià com a assignatura, i de manera especial en aquests últims centres de 
manera que tots els professors, al final de la seua formació, tinguen un 
coneixement del valencià en els nivells oral i escrit en igualtat amb el que 
posseesquen del castellà. I tot això sense perjudici del que estableix la 
legislació general sobre la matèria.  
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4. La reglamentació reguladora de l'accés del professorat als centres públics i 
privats establirà el sistema perquè tots els professors de nou ingrés 
posseesquen les condicions fixades al número 1 d'aquest article.  
 

CAPÍTOL SEGON 
De les excepcions 

 
Article 24 
1. L'obligatorietat d'aplicar el valencià a l'ensenyament en els territoris 
assenyalats com de predomini valencianoparlant al títol cinquè, restarà sense 
efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten 
fefaentment residència temporal en aquest territori i expressen, en formalitzar 
la inscripció, el desig que els seus fills o tutelats siguen eximits de 
l'ensenyament del valencià.  
 
2. El Consell de la Generalitat Valenciana introduirà progressivament 
l'ensenyament del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà 
relacionats al títol cinquè, i afavorirà totes les iniciatives públiques i privades 
que contribuesquen a la finalitat esmentada. Tot açò, sense perjudici que els 
pares o tutors residents a les zones susdites puguen obtenir l'exempció de 
l'ensenyament del valencià per a llurs fills i tutelats, quan així ho sol·liciten en 
formalitzar-ne la inscripció.  
 
TÍTOL TERCER 

De l'ús del valencià als mitjans de comunicació social 

 
Article 25 
1. El Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una 
adequada presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de 
comunicació gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals 
aquesta llei tinga competència, d'acord amb el que disposa la present llei.  
 
2. Impulsarà l'ús del valencià a les emissores de ràdio i televisió.  
 
3. Fomentarà quantes manifestacions culturals i artístiques es realitzen en les 
dues llengües, tot rebent consideració especial les desenvolupades en 
valencià.  
 
4. La Generalitat Valenciana recolzarà quantes accions vagen encaminades a 
l'edició, desenvolupament i promoció del llibre valencià, i tot això sense 
menyscabar la llengua utilitzada, però amb un tractament específic als 
impresos en valencià.  
 
Article 26 
1. Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de 
comunicació, tant en valencià com en castellà.  
 
2. De la mateixa manera, en l'accés dels ciutadans als mitjans de comunicació 
social en els termes establerts per la legislació, tindran dret a utilitzar el 
valencià, oral i escrit, en condicions d'igualtat amb el castellà. 
 



 

 1171

TÍTOL QUART 
De l'actuació dels poders públics 
 
Article 27 
El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions 
reglamentàries, fomentarà l'ús del valencià en totes les activitats 
administratives dels òrgans dependents d'aquesta.  
 
Article 28 
De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d'acord amb els 
principis i excepcions determinats per la present llei.  
 
Article 29 
El Consell de la Generalitat Valenciana propiciarà l'ensenyament del valencià 
als funcionaris i empleats públics dependents d'aquesta, de l'administració 
local i de la central en els termes que amb aquesta s'acorda, segons principis 
de gradualitat i voluntarietat.  
 
Article 30 
1. La Generalitat Valenciana i les corporacions locals podran exceptuar i 
bonificar respecte d'obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats 
amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una 
consideració especial a les que comporten l'ús del valencià.  
 
2. A les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions 
públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l'àmbit de les 
respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que 
puguen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del 
valencià, previstos en aquesta llei.  
 
3. Els poders públics valencians, als efectes de l'apartat anterior, assenyalaran 
els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.  
 
4. Els impresos, formularis i models oficials que hagen d'utilitzar els poders 
públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.  
 
Article 31 
El Govern Valencià realitzarà amb l'administració de justícia els acords 
necessaris per a fer efectiu l'ús del valencià als jutjats i tribunals.  
 
Article 32 
Semblantment, i als efectes de normalitzar l'ús del valencià als registres 
públics no subjectes a competència de la Generalitat Valenciana, aquesta 
promourà amb els òrgans competents els acords pertinents.  
 
Article 33 
El poders públics valencians fomentaran en l'àmbit de la seua competència i 
d'acord amb el que disposa aquesta llei, l’ús del valencià a les activitats 
professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques 
i associatives.  
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Article 34 
El Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús 
i ensenyament del valencià assessorant totes les administracions públiques i 
particulars, i prenent les mesures que calguen per fomentar l'ús i l'extensió del 
valencià.  
 
TÍTOL CINQUÉ 
Dels territoris predominantment valencianoparlants i castellanoparlants 

 
Article 35 
 
Als efectes regulats per aquesta llei i atenent a criteris històrics, es declaren 
termes municipals de predomini lingüístic valencià els següents:  
 
1. Província d'Alacant: Adsúbia, Agost, Agres, Aguas de Busot, Alcalalí, 
Alcocer de Planes, Alcolecha, Alcoy, Alfafara, Alfaz del Pi, Algueña, Alicante, 
Almudaina, Alquería de Aznar, Altea, Balones, Bañeres, Benasau, Benejama, 
Beniarbeig, Beniardà, Beniarrés, Benichembla, Benidoleig, Benidorm, 
Benifallim, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimasot, 
Benimeli, Benissa, Benitachell, Biar, Bolulla, Busot, Calpe, Callosa de Ensarrià, 
Campello, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Castell de Castells, Cocentaina, 
Confrides, Crevillente, Cuatretonda, Denia, Elche, Faheca, Famorca, Finestrat, 
Gata de Gorgos, Gayanes, Gorga, Guadalest, Guardamar del Segura, Hondón 
de las Nieves, Hondón de los Frailes, Ibi, Jalón, Jávea, Jijona, Lorcha, Llíber, 
Millena, Monóvar, Muchamiel, Murla, Muro de Alcoy, Novelda, La Nucía, 
Ondara, Onil, Orba, Orcheta, Parcent, Pedreguer, Pego, Peñáguila, Petrel, 
Pinoso, Planes, Polop, Ràfol de Almunia, Relleu, La Romana, Sagra, San Juan 
de Alicante, San Vicente del Raspeig, Sanet y Negrals, Santa Pola, Sella, 
Senija, Setla-Mirarrosa i Miraflor, Tárbena, Teulada, Tibi, Tollos, Tormos, 
Torremanzanas, Vall de Alcalá, Vall de Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguart, 
Vergel, Villajoyosa.  
 
2. Província de Castelló: Adzaneta, Ahín, Albocácer, Alcalà de Chivert, Alcora, 
Alcudia de Veo, pel que fa al nucli valenciano-parlant, Alfondeguilla, Almazora, 
Almenara, Ares del Maestre, Artana, Bechí, Benafigos, Benasal, Benicarlo, 
Benicásim, Benlloch, Borriol, Burriana, Cabanes, Cálig, Canet lo Roig, Castell 
de Cabres, Castellfort, Castelló de la Plana, Catí, Cervera del Maestre, 
Cinctorres, Costur, Cuevas de Vinromá, Culla, Chert, Chilches, Chodos, Eslida, 
Figueroles, Forcall, Herbés, La Jana, La Llosa, La Mata de Morella, Lucena del 
Cid Moncófar, Morella, Nules, Onda, Oropesa, Palanques, Peñíscola, Portell 
de Morella, Puebla de Benifasar, Puebla Tornesa, Ribesalbes, Rosell, 
Salsadella, San Jorge, San Mateo, San Rafael del Río, Santa Magdalena de 
Pulpí, Serratella, Sierra Engarcerán, Sueras, Tales, Tírig, Todolella, Torre de 
Embesora, Torre de Endoménech, Torreblanca, Traiguera, Useras, Vall d'Alba, 
Vall de Uxó, Vallibona, Villafamés, Villafranca del Cid Villanueva de Alcolea, 
Villar de Canes, Vilareal, Villavieja, Villores, Vinaròs, Vistabella del Maestrazgo, 
Zorita del Maestrazgo.  
 
3. Província de València: Ador, Adzaneta de Albaida, Agullent, Alaquàs, 
Albaida, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Taronchers, Albalat dels 
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Sorells, Alberique, Alboraya, Albuixech, Alcàcer, Alcàntera del Xúquer, 
l'Alcúdia, Alcudia de Crespins, Aldaya, Alfafar, Alfahuir, Alfara de Algimina, 
Alfara del Patriarca, Alfarp, Alfarrasí, Algar de Palancia, Algemesí, Algimia de 
Alfara, Alginet, Almácera, Almiserat, Almoines, Almusafes, Alquería de la 
Condesa, Alzira, Antella, Ayelo de Malferit, Ayelo de Rugat, Bàrig, Barxeta, 
Bélgida, Bellreguart, Bellús, Benaguacil, Benavites, Benegida, Benetússer, 
Beniarjó, Beniatjar, Benicolet, Benifairó de les Valls, Benifairó de Valldigna, 
Benifayó, Beniflà, Benigànim, Benimodo, Benimuslem, Beniparell, Beniredrá, 
Benisanó, Benisoda, Benisuera, Bétera, Bocairent, Bonrepós i Mirambell, 
Bufali, Burjassot, Canals, Canet de Berenguer, Carcaixent, Cárcer, Carlet, 
Carrícola, Casinos, Castellón de Rugat, Castellonet, Catadau, Catarroja, 
Cerdá, Corbera, Coles, Cuart de les Valls, Cullera, Daimús, La Eliana, Enova, 
Estivella, Estubeny, Faura, Favareta, La Font d'En Carròs, Fontanares, 
Fortaleny, Foios, Fuente la Higuera, Gabarda, Gandía, Genovés, Gilet, 
Godella, La Granja de la Costera, Guadaséquies, Guadasuar, Guardamar, 
Lugar Nuevo de Fenollet, Lugar Nuevo de la Corona, Lugar Nuevo de San 
Jerónimo, Llanera de Ranes, Llaurí, Llíria, Llombay, Llosa de Ranes, Llutxent, 
Manises, Manuel, Masalavés, Masalfasar, Massamagrell, Massanassa, 
Meliana, Miramar, Mislata, Mogente, Moncada, Monserrat, Montaberner, 
Montesa, Montichelvo, Montroy, Museros, Náquera, Novelé, Oliva, Olocau, 
l’Olleria, Ontinyent, Otos, Paiporta, Palma de Gandía, Palmera, Palomar, 
Paterna, Petrés, Picanya, Picassent, Piles, Pinet, Pobla del Duc, La Pobla 
Llarga, La Pobla de Vallòona, Polinyà del Xúquer, Potríes, Puçol, Puebla de 
Farnals, Puig, Quart de Poblet, Quartell, Quatretonda, Rafelbuñol, Rafelcofer, 
Rafelguaraf, Ràfol de Salem, Real de Gandía, Real de Montroy, Ribarroja del 
Turia, Riola, Rocafort, Rotglà i Corbera, Rótova, Rugat, Sagunto, Salem, San 
Juan de Enova, Sedaví, Segart, Sellent, Sempere, Senyera, Serra, Silla, Simat 
de Valldigna, Sollana, Sueca, Sumacárcel, Tavernes Blanques, Tabernes de 
Valldigna, Terrateig, Torrella, Torrent, Torres Torres, Turís, València, Vallada, 
Vallés, Villalonga, Villamarchante, Vilanova de Castelló, Vinalesa, Xàtiva, 
Xeraco, Xeresa, Xirivella.  
 
Article 36 
Als efectes regulats per la present llei són declarats termes municipals de 
predomini lingüístic castellà, els següents:  
 
1. Província d'Alacant: Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri, 
Benijófar, Bigastro, Callòsa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, 
Dolores, Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, 
Monforte del Cid, Orihuela, Puebla de Rocamora, Rafal, Redován, Rojales, 
Salinas, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, Villena.  
 
2. Província de Castelló: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Arañuel, 
Argelita, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Castillo de 
Villamalefa, Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, Chóvar, Espadilla, Fanzara, 
Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Gátova, Geldo, Higueras, Jérica, 
Ludiente, Matet, Montán, Montanejos, Navajas, Olocau del Rey, Pavías, Pina 
de Montalgrao, Puebla de Arenoso, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, 
Teresa, Toga, Torás, El Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vall de 
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Almonacid, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Viver, 
Zucaina.  
 
3. Província de València: Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, 
Anna, Aras de Alpuente, Ayora, Benagéber, Bicorp, Bolbaite, Bugarra, Buñol, 
Calles, Camporrobles, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Caudete de las 
Fuentes, Cofrentes, Cortes de Pallás, Chelva, Chella, Chera, Cheste, Chiva, 
Chulilla, Domeño, Dos Aguas, Enguera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, 
Higueruelas, Jalance, Jarafuel, Loriguilla, Losa del Obispo, Macastre, Marines, 
Millares, Navarrés, Pedralba, Puebla de San Miguel, Quesa, Requena, Siete 
Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Teresa de Cofrentes, Titaguas, Torrebaja, 
Tous, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Villar del Arzobispo, Villargordo 
del Cabriel, Yátova, La Yesa i Zarra.  
 
Article 37 
1. La declaració efectuada als articles anteriors no obstarà l'actuació 
institucional del Consell de la Generalitat Valenciana per tal d'assolir que l'ús i 
l'ensenyament del valencià regulats per aquesta llei siguen portats a terme i 
especialment per assolir el dret efectiu que tots els ciutadans tenen a conèixer-
lo i usar-lo.  
 
2. La declaració efectuada als articles anteriors podrà ser revisada en funció de 
l'aplicació de la present llei.  
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera 
L'ús i ensenyament del valencià regulats a la present llei, pel que fa a 
l'administració de la Generalitat Valenciana, administració local, entitats i 
institucions dependents d'aquestes i altres serveis públics als quals fa 
referència la llei, hauran de realitzar-se en un termini de tres anys.  
 
Pel que fa a l'administració de l'estat a la Comunitat Valenciana, així com a 
l'administració de justícia, s'atindrà als acords que convinguen el Consell de la 
Generalitat Valenciana i els organismes competents, sense perjudici de la 
regulació legal de caràcter estatal que sobre l'ús de les distintes llengües 
oficials puga establir-se per a les esmentades esferes de l'administració.  
 
Segona 
A l'objecte que els alumnes que actualment cursen estudis als centres de 
formació del professorat i en tant que els centres no adapten els plans d'estudi 
al que disposa aquesta llei, el Consell de la Generalitat Valenciana, 
reglamentàriament, prendrà les mesures que calguen per assegurar que els 
alumnes, en finalitzar els estudis, hagen adquirit un coneixement suficient del 
valencià.  
 
Tercera 
A l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Consell de la Generalitat Valenciana 
organitzarà els cursos corresponents per tal que els professors en actiu en 
aquell moment, siga quin siga el nivell educatiu de l'ensenyament, assolesquen 
el més aviat possible la suficient capacitació en valencià.  
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que 
estableix la present llei.  
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera 
S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana a l'adopció de quantes 
disposicions reglamentàries calguen per a l'aplicació i desplegament del que es 
disposa en aquesta llei.  
 
Segona 
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana. 
 
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, 
observen i facen complir aquesta llei.  

 
València, 23 de novembre de 1983 
 
El president de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 
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LLEI 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana 
 

CREACIÓ DE L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 
 
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat 
i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en 
nom del rei, promulgue la llei següent: 
 

PREAMBUL 
 
L'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978, a més de proclamar el castellà 
com llengua espanyola oficial del l'Estat, establix que la resta de llengües 
espanyoles seran també oficials en les comunitats autònomes, d'acord amb el 
contingut dels respectius Estatuts d'Autonomia. 
 
Igualment, en l'apartat primer de l'article 148, punt 17é, del text constitucional, 
es disposa que les Comunitats Autònomes puguen assumir, si procedix, 
competències en el foment de l'ensenyament de la llengua de la Comunitat 
Autònoma. 
 
A més, la Llei Orgànica 5/1982 d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, establix en l'article 7 que «els dos idiomes oficials de la 
Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà» i afirma més endavant que la 
«Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües, i 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement». 
També preveu, en el punt 5, que «la llei establirà els criteris d'aplicació de la 
llengua pròpia en l'Administració l'ensenyament». Finalment, el punt 4 de 
l'article 31 del mateix Estatut d'Autonomia atribuïx a la Generalitat Valenciana 
competència exclusiva en matèria de cultura. 
 
Per la seua part, la Llei 4/1983 de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del 
Valencià, suposà la plasmació del compromís de la Generalitat Valenciana en 
la defensa del patrimoni cultural de la nostra Comunitat Autònoma i, d'una 
manera especial, en la recuperació del valencià, definit com a «llengua històrica 
i pròpia del nostre poble». La Llei tracta de superar la relació de desigualtat 
existent entre les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i disposa 
actuacions necessàries per tal d'impulsar l'ús del valencià en diferents àmbits 
de la societat, tot afavorint l'equiparació efectiva entre el valencià i el castellà. 
 
Igualment, la mencionada Llei afirma que el valencià és «part substancial del 
patrimoni cultural de tota la nostra societat» i, en conseqüència, el Govern 
Valencià es considera posseïdor, en l'actual cojuntura històrica, de la capacitat 
necessària per tal de possibilitar que els diversos sectors socials de tota la 
Comunitat Valenciana puguen sentir-se compromesos en el procés de 
recuperació de l'idioma que ha tingut l'honor de rebre del nostre poble la seua 
estima i la seua noble gentilesa. Una premissa per a garantir l'ús «normal i 
oficial» del valencià, tal com preveu l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia, i per 
tant, per a garantir la seguretat jurídica dels administrats, és que tota 
l'Administració Pública es regisca per una mateixa normativa ortogràfica i 
gramatical del valencià. Tal aspecte no fou previst específicament en el cas de 
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l'Estatut d'Autonomia ni en la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, si bé en 
l'article 34 de la mencionada Llei s'establix que el Govern Valencià «assumirà 
la direcció tècnica i la coordinació del procés de l'ús i l'ensenyament del 
valencià assessorant al respecte totes les Administració Públiques i particulars, 
i adoptant les mesures que siguen per a fomentar l'ús i l'extensió del valencià». 
 
Per estes i altres qüestions les Corts Valencianes acordaren el 17 de setembre 
de 1997 sol·licitar al Consell Valencià de Cultura que dictaminara sobre les 
«qüestions lingüístiques» valencianes. El Dictamen aprovat el 13 de Juliol de 
1998 en la seua part dispositiva és el següent: 
 
«Sobre la situació social del valencià i el seu ús 
 
El valencià arribà a la seua esplendor literària màxima en el segle XV i part del 
XVI, i inicià amb els Ducs de Calàbria una paulatina castellanització en els 
escrits, si bé mantingué viva la seua presència en l'ús quotidià. 
 
A finals del segle XIX, el moviment conegut com a Renaixença significà una 
lleu recuperació de la utilització de la llengua en els certàmens i en les 
publicacions literàries que es va prolongar durant les primeres dècades de la 
nostra centúria. 
 
Hui, la situació del valencià és certament paradoxal: quant a l'ús cult i oficial, i a 
pesar de les insuficiències notòries en este camp, estem millor que no hem 
estat en els darrers segles, des del Decret de Nova Planta, si més no, a 
començaments del segle XVIII; en canvi, quant a l'ús popular no sembla que 
assistim a cap tipus de represa i continuem en una situació de desafecció 
lingüística, amb un empobriment i una castellanització de la parla quotidiana 
francament alarmants. Però, és evident que una situació com esta no pot 
romandre estable molt de temps, de manera que o s'aconseguix que el 
valencià recupere el nivell d'ús popular que mai no degué perdre o fins i tot la 
seua mera preservació deixarà de ser possible. 
 
Per altra banda, l'any 1932 es firmaven les normes ortogràfiques dites de 
Castelló, seguides durant quaranta anys sense problemes pels literats 
valencians. Posteriorment, des dels anys setantes, esta normativa ha sigut 
contestada per sector culturals i polítics, encara que la majoria de la producció 
escrita en valencià ha continuat redactant-se d'acord amb aquelles normes 
primeres més o menys desenrotllades. 
 
També hem de dir que, a l'empara de l'Estatut d'autonomia i de l'autogovern 
que l'Estatut ha fet possible, hem assistit darrerament a una clara milloria en el 
nivell de consideració i de prestigi social del valencià, la qual cosa és una base 
favorable per a intentar amb optimisme el redreçament necessari de la nostra 
llengua, a hores d'ara tan malmesa per l'abandó i la desídia. Dissortadament, 
esta milloria es troba entrebancada pel conflicte esterilitzador que es perpetua 
entre nosaltres, especialment a la ciutat de València i la seua conurbació. Un 
conflicte sobre el nom, la naturalesa i la normativa de la llengua pròpia dels 
valencians que n'impedix la salut i que acumula les dificultats en el procés de 
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recuperació de la llengua que ens hauria d'identificar i d'unir com a valencians, 
en comptes de separar-nos. 
 
Però, l'estirilitat del conflicte supera l'àmbit d'allò que és estrictament lingüístic 
per a incidir negativament en la vertebració social del nostre poble. Perqué si, 
parlant ara en general, és veritat que la iniciativa individual i la competència, a 
tots els nivells, són components insubstituïbles de la bona marxa d'una gran 
formació social qualsevol, també és igualment cert que cal alhora la base 
comuna d'uns referents col·lectius majoritàriament compartits, d'un fort 
sentiment de pertinença col·lectiva, d'una mínima solidaritat, perquè aquella 
iniciativa individual i aquella competència puguen ser socialment productives i 
no degeneren en un clima social insolidari i destructiu. De fet, si una comunitat 
política, com és ara la Comunitat Valenciana, vol alguna cosa més que subsistir 
en el concert de les altres comunitats polítiques, si vol afirmar la seua 
personalitat diferenciada, si vol reeixir i si vol progressar, caldrà que la part 
millor dels seus components individuals i col·lectius desenrotlle un ferm 
sentiment quotidianament operatiu de pertinença i lleialtat comunitàries. 
Justament, una llengua pròpia de cultura, el valencià en el nostre cas, viva al 
carrer i a les institucions, reconeguda com a tal per la societat que té la sort de 
posseir-la, és un element de gran valor a l'hora de conformar eixe sentiment 
comunitari antesala d'un futur social de progrés. 
 
Però, ja ho hem dit adés: a hores d'ara, el valencià, la nostra llengua, és sovint 
utilitzada com un motiu de discòrdia entre valencians, en comptes de ser el tret 
comunitari desitjable d'identificació i d'unió. S'ha de dir ací que la identificació 
mecànica que sovint s'ha fet entre llengua i nació, per una part i l'altra, no ha 
ajudat gens a clarificar la qüestió i a assentar-la sobre les bases d'una mínima 
serenitat i racionalitat. Cal, doncs, saber desactivar eixe conflicte socialment 
esterilitzant, perqué a més, en el món que ens ha tocat viure, el món de la 
globalització, dels mass media, i de l'escolarització generalitzada, una llengua 
de baix abast demogràfic, envoltada de llengües potents, com és la nostra, 
corre el gran perill de desaparéixer en poc temps si li afegim la dificultat gratuïta 
d'un conflicte greument pertorbador que es prolonga en el temps sense una 
perspectiva clara de solució. 
 
En funció de tot el que s'acaba d'argumentar, cal que la qüestió de la nostra 
llengua pròpia siga sostreta a partir d'ara al debat partidista quotidià i esdevinga 
així l'objecte d'un debat seré entre els partits per tal d'arribar-hi als consensos 
més amples possibles. Al final d'eixe camí guanyaria la nostra llengua, que vol 
dir guanyar tots els valencians. 
 
Finalment, en l'esperit de la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, i en la 
perspectiva d'enfortir la nostra autoestima com a valencians, d'afirmar i de 
potenciar la nostra personalitat diferenciada, ha arribat el moment de 
consensuar primer i aplicar després les mesures polítiques que cal prendre 
amb urgència per a promoure l'ús del valencià als més diversos nivells, creant a 
tal fi, si calia, els fòrums polítics previs on discutir i avaluar de manera conjunta 
aquelles mesures (les quals haurien de ser aprovades i aplicades per les 
instàncies pertinents: Corts Valencianes, Executiu, Diputacions i Ajuntaments). 
Unes mesures per a traure el valencià de la situació marginal en qué es troba 
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en l'esfera pública, a fi de donar-li un futur possible i digne, conjurant així el 
perill vertader d'una desaparició imminent. 
 
Les mesures haurien de cobrir actuacions públiques com les que seguixen: 
- Reforçament de l'ensenyament del valencià i en valencià en tots els nivells 
educatius. 
- Programació essencialment en valencià en la televisió i la ràdio públiques 
valencianes. 
- Actitud exemplar de l'Administració valenciana en l'ús de la llengua, tant pel 
que fa a les aparicions públiques dels responsables polítics, com a la resta de 
les actuacions oficials (publicacions, publicitat, documentació administrativa...) 
- Política sistemàtica de promoció de l'ús del valencià en el comerç, en la 
publicitat en particular i en general en la vida econòmica. 
Igualment en la indústria cultural: en el llibre, la premsa, el teatre, el cinema, i 
en general en el món audiovisual. 
- Crida al món eclesiàstic perqué se sume en el seu àmbit a este impuls de 
valencianització. 
 
Per acabar: tenim dos llengues oficials en la nostra Comunitat, el valencià i el 
castellà, ambdós realment usades pels ciutadans encara que siga d'una 
manera descompensada entre elles. Sortosament, el castellà és una llengua 
tan estesa i potent internacionalment que podem tranquil·lament promoure més 
i més l'ús del valencià entre nosaltres amb la tranquil·litat que al costat 
coneixem una segona llengua, també nostra, que ens facilita la comunicació 
internacional, sense haver de perdre així gratuïtament una part impagable de la 
nostra identitat com a poble diferenciat: la nostra llengua pròpia. Seria 
vertaderament una llàstima, però també una dimissió lamentable, que per 
manca de diàleg, o d'advertiment, o encara per una modernitat mal entesa, 
deixarem passar l'ocasió de preservar la llengua que durant tants segles ens ha 
identificat com a valencians. 
 
Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià 
 
El nostre Estatut d'autonomia denomina «valencià» a la llengua pròpia dels 
valencians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, 
sense que tinga caràcter excloent. L'esmentada denominació «valencià», i 
també les denominacions «llengua pròpia dels valencians» o «idioma 
valencià», o altres, avalades per la tradició històrica valenciana, l'ús popular, o 
la legalitat vigent, no són ni han de ser objecte de qüestionament o polèmica. 
Totes servixen per a designar la nostra llengua pròpia, la qual compartix la 
condició d'idioma oficial amb el castellà. 
 
El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del 
sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d'autonomia dels territoris 
hispànics de l'antiga Corona d'Aragó reconeixen com a llengua pròpia. 
 
Les anomenades Normes de Castelló són un fet històric que constituiren i 
constituïxen un consens necessari. El Consell Valencià de Cultura reivindica 
l'esperit de l'acord que les féu possibles l'any 32 i entén que eixes normes han 
sigut el punt de partida, compartit pels valencians, per a la normativització 
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consolidada de la nostra llengua pròpia. Aquella és un patrimoni lingüístic a 
preservar i a enriquir per l'ens de referència normativa que es proposa en 
l'apartat que seguix. L'ens es basarà en la tradició lexicogràfica i literària i la 
realitat lingüística genuïna valenciana. 
 
L'ens de referència normativa 
 
El Consell Valencià de Cultura proposa la creació d'un ens de referència 
normativa del valencià, per al qual proposa les característiques següents: 
I. Que tinga personalitat jurídica pròpia, amb independència funcional i 
pressupostària. 
 
II. Que tinga capacitat per a determinar la normativa en matèria lingüística, 
reconeguda per una Llei. Que les seus decisions en la matèria siguen vinculats 
per a les administracions públiques, el sistema educatiu, els mitjans públics de 
comunicació, i altres entitats o òrgans de titularitat pública o que compten amb 
finançament públic. 
 
III. Que el nombre de membres de l'ens de referència normativa siga de 21, 
nomenats per períodes de 10 anys. Que les vacants que es puguen produir per 
renovació o altres motius es cobrisquen per cooptació interna. 
 
IV. Que els membres inicials siguen elegits per les Corts Valencianes per una 
majoria de dos terços, i que almenys dos terços d'eixos membres siguen 
experts en valencià amb una acreditada competència científica i acadèmica, 
segons criteris d'avaluació objectiva. I que la resta, fins als 21 membres, siguen 
destacades personalitats de les lletres i de l'ensenyament amb una 
competència lingüística i una producció reconegudes en el camp del valencià. 
 
V. L'ens podrà tenir relacions horitzontals amb les diverses entitats normatives 
de les altres llengües de l'Estat. 
 
Pel fet que el present dictamen complix un encàrrec de les mateixes Corts 
Valencianes, el Consell Valencià de Cultura suggerix a l'alta Institució que 
l'esmentada Llei siga tramitada parlamentàriament per via d'urgència». 
 
A la vista del present dictamen, les Corts Valencianes decidixen aprovar la 
creació d'una Acadèmia Valenciana de la Llengua en els termes que a 
continuació s'expressen: 
 

TITOL I 
Disposicions generals 

 
Article 1 
Es crea l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a Institució de la 
Generalitat Valenciana amb les competències, composició, règim de 
funcionament i organització que es determina en la present Llei. 
 
Article 2 
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La AVL és una Institució de caràcter públic, adscrita a la Presidència de la 
Generalitat, que gaudix de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues 
funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la 
seua objectivitat i independència. 
 
Article 3 
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció 
determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l'idioma 
valencià. Així com, vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, 
literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com, la normativització 
consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló. 
 
Article 4 
Els principis i criteris que han d' inspirar la actuació de l'Acadèmia són els que 
es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de 
juliol de 1998 i que figura en el preàmbul d'esta Llei. 
 
Article 5 
Les decisions de la AVL,en l'exercici de les funcions que hi corresponen, 
hauran de ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels 
Poders Públics, per la resta d'Administracions Públiques, el sistema educatiu, i 
els mitjans de comunicació, les entitats, els organismes i empreses, de 
titularitat pública o que compten amb finançament públic. 
 
Article 6 
La AVL tindrà la seua seu en la ciutat de València, sense perjuí que puga tindre 
altres seus territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi de la 
Comunitat Valenciana. 
 

TITOL II 
De les competències de la AVL 

 
Article 7 
Seran competències de la AVL: 
a) Determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes. 
b) Fixar, a sol·licitud de la Generalitat les formes lingüísticament correctes de la 
toponímia i l'onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana, per a la seua 
aprovació oficial. 
c) Emetre i difondre informes o dictàmens i realitzar els estudis sobre la 
normativa i l'onomàstica oficial valenciana, ja siga a iniciativa pròpia o a 
requeriment de les Institucions Públiques de la Comunitat Valenciana. 
d) Vetlar per l'ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat. 
e) Informar sobre l'adequació a la normativa lingüística de la AVL dels textos 
produïts per les Institucions Públiques o que requerisquen l'aprovació oficial, 
així com de la producció audiovisual de la Comunitat Valenciana. 
f) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat i a les Corts Valencianes una 
Memòria Anual en la qual, a més d'exposar les seues activitats durant l'exercici, 
es recullen les observacions i consells pertinents per a l'ús normal del valencià 
en qualsevol de les seues manifestacions. 
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g) Aquelles que, dins de l'àmbit de les seues competències, li encarreguen el 
President de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Govern Valencià. 
 
Article 8 
El Consell sol·licitarà a la AVL l'emissió d'informe o dictamen sobre els seus 
avantprojectes legislatius o normatius relacionats amb la normativa, la 
toponímia i l'onomàstica del valencià. Transcorreguts seixanta dies des de la 
corresponent sol·licitud sense que la AVL s'haja pronunciat expressament 
sobre estos, s'entendrà que tenen el vistiplau de la Institució, i que no hi ha 
objecció a formular. 
 
En aquelles peticions del Consell en les quals s'indique urgència en el 
procediment el termini es reduirà a trenta dies. 
 
Article 9 
1. Per al millor compliment de les seues finalitats la AVL podrà estructurar-se 
en Seccions i constituir Comissions d'Estudi, segons el contingut de la present 
Llei i allò que reglamentàriament es determine. 
 
2. Podrà, també, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tindre relacions 
horitzontals amb les diverses entitats normatives de les altres llengües de 
l'Estat. 
 
3. Així mateix, també podrà tindre acords de col·laboració amb altres 
organismes acadèmics, científics i culturals. 
 

TITOL III 
De la composició de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 

 
CAPITOL I 

Dels acadèmics de la AVL 
 
Article 10 
La AVL estarà formada per vint-i-un acadèmics que hauran de reunir els 
següents requisits: 
a) Tindre la condició política de valencià. 
b) Ser experts en valencià amb una acreditada competència científica i 
acadèmica o destacades personalitats de les lletres o de l'ensenyament en 
matèria lingüística o una producció reconeguda en el camp del valencià o la 
cultura valenciana. 
 
Article 11 
1. Els vint-i-un acadèmics inicials seran elegits per les Corts Valencianes, per 
majoria de dos terços dels seus membres de dret, per un període de 15 anys i 
podran ser reelegits.  
 
2. Als quinze anys de l'elecció per primera vegada dels membres de l'Acadèmia 
a què es referix l'apartat anterior, la AVL procedirà per cooptació dels vint-i-un 
membres, a la renovació d'un terç dels acadèmics. Es determinaran els set 
acadèmics a substituir pel sistema d'insaculació.  
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Als cinc anys de la renovació anterior es procedirà, de la mateixa manera, a la 
renovació d'altre terç dels inicialment elegits o els seus substituts. El terç 
restant es renovarà cinc anys després de la segona renovació pel mateix 
procediment. 
 
Cada cinc anys, i pel mateix sistema, es procedirà a la renovació d'un terç dels 
acadèmics que hagen complit el període de quinze anys. 
 
3. Una vegada elegits, els acadèmics, seran nomenats per Decret del president 
de la Generalitat i prendran possessió del seu càrrec en acte públic. 
 
Article 12 
La condició d'acadèmic serà incompatible amb: 
a) La de diputat de les Corts Valencianes. 
b) La de diputat o senador de les Corts Generales o la de membre d'algun 
parlament autonòmic o el parlament europeu. 
c) La de membre del Govern d'Espanya o de qualsevol comunitat autònoma, i 
alts càrrecs de l'administració autonòmica i de l'Estat. 
d) La de membre de les corporacions locals. 
e) La de personal al servici de la AVL. 
L'examen, declaració i control de les possibles incompatibilitats dels acadèmics, 
es durà a efecte, per la AVL, en la forma en què reglamentàriament 
s'establisca. 
 
Article 13 
1. Els acadèmics durant el període per al qual foren elegits, són inamovibles i 
cessaran en la seua condició en els següents casos: 
 
a) Per defunció. 
b) Per renúncia expressa. 
c) Per extinció del període per al qual foren elegits. No obstant, els acadèmics 
seguiran exercint plenament les seues funciones fins la presa de possessió 
dels nous membres. 
d) Per incapacitat manifesta o inhabilitació declarada per resolució judicial 
ferma. 
e) Per pèrdua de la condició política de valencià. 
f) Per incompatibilitat no resolta en el termini fixat. 
 
2. Si es produïx algun dels supòsits contemplats en els apartats a), b), d), i e) 
del present article, durant els primers quinze anys, es procedirà a cobrir la 
vacant per les Corts Valencianes segons l'estipulat en l'art. 11.1. D'ara en 
davant es cobrirà la vacant segons l'art. 11.2. 
 
L'acadèmic elegit, en els dos casos, ho serà pel temps que reste del període 
per al qual fou elegit el substituït. 
 
Si es produïx el supòsit contemplat en l'apartat f) i no es resol en el termini que 
reglamentàriament s'establisca, es procedirà a cobrir la vacant segons els 
mateixos criteris que en els apartats anteriors. 
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Article 14 
Els acadèmics tindran dret a percebre dietes i indemnitzacions per l'exercici de 
les seues funciones. 
 

CAPITOL II 
Dels òrgans de govern de la AVL 

 
Article 15 
Els òrgans de Govern de la AVL seran: 
1. Organs col·legiats: 
- El Ple de la AVL. 
- La Junta de Govern. 
2. Organs unipersonals: 
- El president de la AVL. 
 
Article 16 
1. El Ple és l'òrgan màxim de decisió de la AVL i estarà integrat pels vint-i-un 
acadèmics. 
 
2. Corresponen al ple de la AVL les següents atribucions:  
a) Aprovar el Projecte de Reglament i les seues possibles modificacions i 
elevar-lo al Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació. 
b) L'aprovació de la Memòria Anual. 
c) Aprovar l'avantprojecte del pressupost anual, les seues modificacions i 
liquidació, per a la seua remissió al Consell. 
d) L'aprovació dels plans i programes d'actuació per a cada exercici econòmic. 
e) Constituir les seccions i comissions que establix la present Llei, atenent al 
desenrotllament reglamentari. 
f) L'aprovació del règim ordinari de sessions i, si escau, de les reunions de les 
comissions i seccions. 
g) Elegir els càrrecs previstos en la present Llei i els que reglamentàriament es 
determinen. 
h) La designació i la separació dels representants de la AVL en els organismes 
o entitats que legalment o reglamentàriament corresponga. 
i) Proposar al Consell l'aprovació de la plantilla del personal al servici de la 
Institució, i la seua estructura orgànica. 
j) Aprovar els informes o dictàmens a què es referix l'article 7. 
k) Qualsevol altra que li atribuïsca la present Llei. 
 
Article 17 
1. La Junta de Govern estarà integrada per: 
a) El president. 
b) El vicepresident. 
c) El secretari. 
d) Dos vocals. 
 
2. Són atribucions de la Junta de Govern: 
a) Elaborar el projecte de Memòria Anual. 
b) Elaborar l'avantprojecte del pressupost anual per a elevar al Ple. 
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c) Dirigir i controlar l'execució del Pressupost de la AVL i preparar la seua 
liquidació. 
d) Determinar la tramitació dels escrits i peticions dirigits a la Institució. 
e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins 
dels límits legals i pressupostaris. 
f) Disposar les despeses pròpies dels servicis de la AVL dins dels límits legals i 
pressupostaris. 
g) Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració pel 
president i no estiguen atribuïdes al Ple. 
h) Exercir les funciones que el Ple li delegue expressament. 
i) Elaborar els informes i dictàmens a què es referix l'article 7. 
j) Qualsevol altra que li atribuïsca la present Llei. 
 
Article 18 
1. El president és òrgan unipersonal de la AVL que serà elegit pel Ple d'entre 
els seus membres per majoria absoluta, per un període de cinc anys, sent 
reelegible altres cinc anys més. 
 
2. El president elegit serà nomenat per Decret del president de la Generalitat i 
prendrà possessió en acte públic i solemne. 
 
Article 19 
El president de la AVL tindrà la representació de la mateixa i li correspondran 
les següents atribucions: 
a) Presidir, convocar i fixar l'ordre del dia de les sessions de la Acadèmia. 
b) Elevar anualment a les Corts Valencianes i al president de la Generalitat 
Valenciana una memòria de les activitats de la Institució. 
c) Adoptar les mesures necessàries per al seu funcionament. 
d) Autoritzar la despesa i proposar els pagaments com a conseqüència de 
l'execució del pressupost. 
e) Nomenar els funcionaris i el personal eventual i laboral amb els requisits 
establerts en les lleis. 
f) Les altres que es determinen reglamentàriament. 
 
Article 20 
El president serà substituït, en casos d'absència, vacant o malaltia, pel 
vicepresident. 
 
Article 21 
El secretari de la AVL tindrà les següents atribucions: 
a) Preparar i cursar l'ordre del dia de les sessions de l'Acadèmia, prèviament 
fixat pel president. 
b) Lliurar certificacions de les actes, acords i informes i assistències que se 
sol·liciten amb el vistiplau del president. 
c) Dur el llibre d'actes, foliat i visat pel president. 
d) Dirigir i coordinar l'elaboració anual del projecte de memòria d'activitats de la 
Institució. 
e) La direcció del personal al servici de l'Acadèmia. 
f) Les altres que es determinen reglamentàriament. 
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Article 22 
En cas de vacant, d'absència o malaltia, el secretari serà substituït per 
l'Acadèmic de menor edat. 
 
Article 23 
Els acadèmics tindran el tractament d'Il·lustríssim. 
 

TITOL IV 
Del funcionament de la AVL 

 
CAPITOL I 

Del Ple de la AVL 
 
Article 24 
1. El Ple de la AVL es reunirà periòdicament quan siga convocat pel seu 
president, per pròpia iniciativa o perquè ho sol·liciten, almenys, un terç dels 
seus membres, que hauran d'incloure en la sol·licitud els assumptes a tractar, i 
s'hauran de reunir almenys una vegada al trimestre. 
 
2. La convocatòria de les sessions inclourà l'ordre del dia i es cursarà amb set 
dies d'antelació, com a mínim, a la data d'aquestes. Per raons d'urgència de 
l'esmentat termini podrà reduir-se a quaranta-huit hores. 
 
Article 25 
1. El Ple de la AVL quedarà constituït quan estiguen presents, almenys, la 
meitat més un dels seus membres, i en tot cas, el president i el secretari o 
legalment qui els substituïsca. 
 
2. Els acords s'adoptaran per la majoria absoluta dels membres de dret del Ple. 
Els acadèmics que discrepen de l'acord majoritari podran formular vot particular 
per escrit, dins del termini dels deu dies següents a la seua adopció. 
 
Article 26 
El Ple de la AVL determinarà, en l'àmbit de les seues competències, les 
resolucions que han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. En tot cas, es publicaran al DOGV les que afecten el Diccionari, la 
Normativa i les Entrades que l'Acadèmia aprove. 
 
Article 27 
El president de la Generalitat, o el conseller en qui delegue, podrà assistir amb 
veu al Ple de la AVL per a informar o requerir informació. 
 

CAPITOL II 
De la junta de Govern 

 
Article 28 
La Junta de Govern de la AVL es reunirà periòdicament quan siga convocada 
pel seu president, per pròpia iniciativa o perquè ho sol·liciten, almenys, la meitat 
més un dels seus membres, i s'hauran de reunir, almenys una vegada al mes. 
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Article 29 
La Junta de Govern de la AVL adoptarà els seus acords quan estiguen 
presents, almenys, la meitat més un dels seus membres, i en tot cas, el 
president i el secretari o qui, legalment, els substituïsca. 
 

CAPITOL III 
De les seccions i comissions d'estudi 

 
Article 30 
El Ple de la AVL podrà crear seccions i comissions d'Estudi en el si de 
l'Acadèmia. 
 
Article 31 
La creació, composició i funcionament de les esmentades seccions i 
comissions d'Estudi es regularà reglamentàriament. 
 

TITOL V 
De l'organització i els recursos de la AVL 

 
CAPITOL I 

Del personal 
 
Article 32 
El Personal que haja de prestar servicis en la AVL es regirà pel Règim Jurídic 
aplicable al personal al servici de la Generalitat. 
 

CAPITOL II 
Del Règim Patrimonial i Econòmic 

 
Article 33 
La AVL, per al compliment de les seues finalitats, disposarà dels següents 
mitjans materials i recursos econòmics: 
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat. 
b) Els béns que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra 
Administració Pública, així com els que, per qualsevol títol formen part del seu 
patrimoni. 
c) Els productes i rendes del seu patrimoni. 
d) Els ingressos que obtinga, com a contraprestació dels seus servicis, 
activitats o productes. 
e) Les subvenciones, herències, llegats, donacions, patrocinis, i qualsevol altra 
aportació voluntària de les entitats o organismes públics o privats, i dels 
particulars. 
f) Els crèdits, préstecs i altres operacions que puga concertar, prèvia 
autorització del Consell. 
g) Qualsevol altres recursos que li puguen ser atribuïts. 
 
Article 34 
El pressupost de la AVL, una vegada aprovat pel Consell, s'integrarà com a 
Secció en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.  
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Article 35 
La AVL podrà adquirir els béns que, de forma legal, acorde el Ple. 
 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 
 
Primera 
En el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor de la present Llei, les 
Cortes Valencianes elegiran els primers vint-i-un acadèmics, dels quals, 
almenys dos terceres parts seran expertes en valencià amb una acreditada 
competència científica i acadèmica, segons criteris d'avaluació objectiva, i la 
resta seran destacades personalitats de les lletres o de l'ensenyament amb una 
competència lingüística o una producció reconeguda en el camp del valencià. 
 
Segona 
En els quinze dies següents a l'elecció dels acadèmics, per les Corts 
Valencianes, el president de la Generalitat realitzarà per Decret el corresponent 
nomenament.  
 
Tercera 
En el termini de tres mesos des de la seua constitució legal, el Ple de la AVL 
haurà d'elevar al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació definitiva el 
Projecte de Reglament a què es referix l'article 16 de la present Llei. 
 
Quarta 
El Govern Valencià assignarà a la AVL els locals adequats per al compliment 
de les seues finalitats. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera 
La AVL es constituirà legalment, dins dels quinze dies següents a la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decret de nomenament dels 
acadèmics. 
 
Segona 
S'autoritza el Consell de la Generalitat a dictar les normes reglamentàries i 
disposicions necessàries per a l'aplicació i desenrotllament de la present Llei. 
 
Tercera 
La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de la seua publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als 
quals pertoque observen i facen complir aquesta llei. 
 
València, 16 de setembre de 1998 
 
El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO    
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Acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 
adoptat en la reunió plenària del 25 de març del 2002, pel qual s'aprova 

 
EL REFERENT NORMATIU OFICIAL DEL VALENCIÀ 

 
La Llei 7/1998 de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, prescriu en l'article 3 que esta institució «té per 
funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l'idioma 
valencià», i en l'article 7.a reconeix com a competència de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, «determinar la normativa oficial del valencià en tots 
els seus aspectes».  
 
D'acord amb estes atribucions, l'Acadèmia ha començat a elaborar una 
Gramàtica valenciana i un Diccionari valencià que, una vegada acabats i 
aprovats pel Ple de la institució, seran els principals referents normatius oficials 
de l'idioma.  
 
Estes obres s'inspiraran en dos criteris bàsics:  
 
1. El respecte als principis consagrats en el Dictamen del Consell Valencià de 
Cultura del 13 de juliol de 1998 i en la Llei mencionada, segons la qual 
l'actuació de l'Acadèmia partirà de les aportacions dels gramàtics i lexicògrafs 
valencians, la tradició literària valenciana, la realitat lingüística genuïna i la 
normativització consolidada a partir de les denominades Normes de Castelló, 
que és un patrimoni lingüístic a preservar i enriquir.  
 
2. La voluntad d'integració de les diverses sensibilitats lingüístiques existents 
en la Comunitat Valenciana i el compromís de tindre en compte les seues 
aportacions respectives.  
 
Segons estos criteris, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, sense perjuí 
d'altres acords que puga adoptar progressivament, a fi de prioritzar i recuperar 
solucions lingüístiques genuïnes, reconeix com a oficials:  
 
a) Les grafies genuïnes de nombroses paraules usades pels escriptors clàssics 
i pels lexicògrafs valencians més prestigiosos, com ara, el manteniment de la a 
en paraules com arrancar, avançar, llançar, traure...; el manteniment de la e en 
paraules com redó, bàlsem, cànter...; les formes sense la r adventícia (orde, 
murta, cartó...). 
 
b) Les característiques morfològiques i sintàctiques valencianes genuïnes, com 
ara el plural en -s de les paraules acabades en -sc, -st i -xt (foscs, trists, 
texts...); els plurals en -ns tals com hòmens, jóvens; els demostratius simples 
(este, eixe...); els possessius meua, teua, seua...; els numerals huit, dèsset, 
huitanta...; les formes verbals incoatives en -isc/-ix (patisc, patixes, patix...); els 
imperfets de subjuntiu en -ara, -era, -ira (cantara, vinguera, patira...); els 
infinitius tindre, vindre, valdre... i els participis verbals en -it (establit, omplit, 
complit...); la distinció de per i per a davant d'infinitiu; la distinció entre al + 
infinitiu i en + infinitiu; la concordança pel participi passat (l'he duta; les he 
vistes...), etc. 
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c) El ric repertori lèxic i fraseològic valencià (defendre, faena, trellat, calfar, 
torcar, servici, castic, espenta, verdader, rogle, roín, oroneta, juí, despús-demà, 
al sendemà, bona cosa, a soles, a tothora...), procurant incorporar les 
aportacions específiques de les nostres comarques (bonegar, encanar-se, ans, 
rua, bellugar-se, brull, moixó...). 
 
Mentres es realitzen els treballs indicats, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 
acorda aprovar com a referent normatiu oficial del valencià, a tots els efectes, el 
conjunt de criteris ortogràfics, gramaticals i lèxics usats en els texts i documents 
oficials de la Conselleria de la Generalitat Valenciana responsable de l'aplicació 
i desplegament de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià des de l'aprovació 
d'esta Llei (1983) fins a la data d'adopció d'este acord. 
 
València, 25 de març del 2002 
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Acord de 23 d'abril de 2002, del Govern Valencià, 
respecte a l'acord adoptat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 

[DOGV 4237, 26-04-2002] 
 
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 d'abril de 2002, adoptà l'acord 
següent: 
 
El dia 25 de març de 2002, el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
òrgan màxim de decisió de la institució que té per funció determinar i elaborar 
la normativa lingüística de l'idioma valencià, segons establix l'article 3 de la Llei 
7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, va adoptar un acord respecte a les 
solucions lingüístiques del valencià. 
 
Segons el preàmbul de la citada Llei de Creació de l'Acadèmia, una premissa 
per a garantir l'ús normal i oficial del valencià, tal i com preveu l'article 7 de 
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i per a garantir el principi de 
seguretat jurídica, és que tota l'Administració Pública es regisca per una 
mateixa normativa ortogràfica i gramatical del valencià, aspecte que, encara 
que no va ser previst específicament en el cas de l'Estatut d'Autonomia, es 
troba implícit en l'article 34 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, quan 
disposa que el Govern Valencià «assumirà la direcció tècnica i la coordinació 
del procés de l'ús i l'ensenyament del valencià assessorant al respecte totes les 
Administracións Públiques i particulars, i adoptant les mesures que siguen per 
a fomentar l'ús i l'extensió del valencià». 
 
Entre les mesures per a potenciar, estendre i dignificar el valencià es fa 
necessari que per part de l'Administració Valenciana s'adopte una actitud 
exemplar en l'ús de la llengua, actitud que ha d'estendre's a totes les 
actuacions oficials. Per això, el Govern Valencià, havent tingut coneixement de 
l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua de 25 de març de 2002, en la 
reunió mantinguda el dia següent, 26 del mateix mes, va acordar encomanar al 
conseller de Cultura i Educació l'elaboració d'una proposta d'acord a adoptar 
pel Govern Valencià sobre la incorporació com a oficials de les solucions 
lingüístiques aprovades per l'Acadèmia. 
 
Per Resolució 10/2002, de 4 d'abril, de la Presidència de l'AVL, es va publicar 
l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 
25 de març de 2002 (DOGV núm. 4.229, de 16 d'abril de 2002). 
 
En virtut d'això, i a proposta del conseller de Cultura i Educació, el Govern 
Valencià  
 

ACORDA 
 
Primer 
Adoptar i fer pròpies com a oficials les solucions lingüístiques següents: 
 
a) Les grafies genuïnes de nombroses paraules usades pels escriptors clàssics 
i pels lexicògrafs valencians més prestigiosos, com ara, el manteniment de la a 
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en paraules com arrancar, avançar, llançar, traure...; el manteniment de la e en 
paraules com redó, bàlsem, cànter...; les formes sense la r adventícia (orde, 
murta, cartó...). 
 
b) Les característiques morfològiques i sintàctiques valencianes genuïnes, com 
ara, el plural en -s de les paraules acabades en -sc, -st i -xt (foscs, trists, 
texts...); els plurals en -ns tals com hòmens, jóvens; els demostratius simples 
(este, eixe...); els possessius meua, teua, seua...; els numerals huit, dèsset, 
huitanta...; les formes verbals incoatives en -isc/-ix (patisc, patixes, patix...); els 
imperfets de subjuntiu en -ara, -era, -ira (cantara, vinguera, patira...); els 
infinitius tindre, vindre, valdre... i els participis verbals en -it (establit, omplit, 
complit...); la distinció de per i per a davant d'infinitiu; la distinció entre al + 
infinitiu i en + infinitiu; la concordança del participi passat (l'he duta; les he 
vistes...). 
 
c) El ric repertori lèxic i fraseològic valencià (defendre, faena, trellat, calfar, 
torcar, servici, castic, espenta, verdader, rogle, roín, oroneta, juí, despús-demà, 
al sendemà, bona cosa, a soles, a tothora...), procurant incorporar les 
aportacions específiques de les nostres comarques (bonegar, encanar-se, ans, 
rua, bellugar-se, brull, moixó...). 
 
Segon 
Disposar la publicació del present acord al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Valencia, 23 d'abril de 2002 
El conseller secretari del Govern Valencià, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO   
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RESOLUCIÓ 12/2002, de 31 de maig, de la Presidència de la 
AVL, per la qual es publica l’acord de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, adoptat en la reunió plenària de 20 de maig del 
2002, en què es refon i es complementa l’acord de 25 de març 
del 2002 pel qual s’aprova el referent normatiu del valencià, i 
s’emet dictamen sobre la consulta formulada pel conseller de 
Cultura i Educació per a l’aplicació de la Resolució 10/2002, de 
4 d’abril, de la Presidència de la AVL. [2002/A6019] 

Segons establix l’article 26 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
ordene la publicació de l’acord següent: 

Acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, adoptat en la reunió plenària de 
20 de maig del 2002, en què es refon i es complementa l’acord de 25 de març 
del 2002 pel qual s’aprova el referent normatiu del valencià, i s’emet dictamen 
sobre la consulta formulada pel conseller de Cultura i Educació per a l’aplicació 
de la Resolució 10/2002, de 4 d’abril, de la Presidència de la AVL. 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la reunió plenària de 25 de març del 
2002, va aprovar el referent normatiu oficial del valencià que s’ha d’usar 
mentres elabora la Gramàtica i el Diccionari en els quals treballa actualment 
(Resolució 10/2002, de 4 d’abril del 2002, de la Presidència de la AVL, per la 
qual es publica l’acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat en la 
reunió del 25 de març del 2002, pel qual s’aprova el referent normatiu oficial del 
valencià. DOGV núm. 4.229, de 16 d’abril del 2002). 

El 23 d’abril d’enguany, el conseller de Cultura i Educació de la Generalitat 
Valenciana sol·licità de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, tenint en compte 
el que establix l’article 8 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, un dictamen lingüístic en què es 
demanava ampliar l’exemplificació adduïda en l’acord de la AVL de 25 de març 
sobre el referent normatiu del valencià. La demanda indica que «per a poder 
determinar el model de referència en l’ús del valencià per les institucions 
públiques», «convé ampliar els exemples de les solucions proposades» en 
l’acord del 25 de març i tramet una proposta que recull exemples sobre grafies, 
sobre característiques morfològiques i sintàctiques i sobre el ric repertori lèxic i 
fraseològic valencià. 

Atés el caràcter de consulta, el Ple estima convenient assenyalar un conjunt de 
criteris lingüístics que la AVL té en compte per a emetre el dictamen, i que 
caldria tindre presents per a interpretar-lo i difondre’l adientment: 

La AVL, conscient que la llengua és un sistema dinàmic i un conjunt d’usos 
diversos que són creació i patrimoni col·lectiu, considera que la gramàtica, el 
lèxic i la fraseologia es configuren amb la riquesa de varietats geogràfiques, 
socials, estilístiques i històriques, segons criteris d’ús individual o institucional, 
col·loquial o formal, oral o escrit, i d’acord amb les tradicions d’estil i les 
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convencions col·lectivament assumides. Les decisions de la AVL tenen la 
responsabilitat de descriure fets i processos lingüístics i determinar solucions 
perdurables, generals, coherents i sistemàtiques; i per això, no pot prescriure 
amb criteris excloents de formes vives, de territoris, de col·lectius de parlants, 
de situacions generals de la llengua i de les situacions de comunicació. 

Cada element de la llengua viu en un context que determina la seua forma, la 
seua funció i el seu significat. Un mot genuí en un context o territori precís pot 
tindre un equivalent igualment vàlid en un altre context o territori. Cap varietat 
d’ús no pot representar ni substituir en exclusiva el conjunt d’expressions de la 
llengua, i alhora cada element i cada varietat lingüística han de tendir a la 
convergència amb les altres formes per tal d’arribar a ser generals i útils en 
totes les situacions i processos de comunicació, especialment en les societats 
modernes i en un món multilingüe. 

La AVL considera que, per a difondre i interpretar un dictamen com el present, 
cal tindre en compte les precisions següents: 

1. El concepte de normativa, complementari del de varietat, no anul·la les 
distincions d’ús institucional i personal, d’ús col·loquial i estàndard de la 
llengua. Així, admetre un mot no vol dir que se’l considere l’únic vàlid per a 
qualsevol ús i situació comunicativa. 

2. La noció de genuí (propi o particular), complementària de la de general, no 
ha de fer predominar els elements geogràfics per damunt dels socials, els 
estilístics, els històrics, els pragmàtics o els idiolectals. Així, admetre que una 
paraula o un fet gramatical és valencià genuí no vol dir que ho haja estat 
sempre, ni que ho siga de totes les comarques valencianes, ni que no ho siga 
en altres territoris del sistema lingüístic. 

3. La noció de paraula o de fet gramatical no és separable del context ni de l’ús. 
Així, admetre una paraula o un fet gramatical no explica res sobre les seues 
accepcions, la seua vitalitat i les seues restriccions dins l’ús de la llengua. 

4. La noció de valencià aplicada a les paraules o fets gramaticals no nega la 
diversitat social i territorial valenciana. La AVL no pot, amb les seues decisions, 
excloure usos de parts del territori valencià. Així, tota dualitat o multiplicitat de 
paraules i usos lingüístics no és normativa sinó pragmàtica, i destinada a 
evolucionar o simplificar-se diacrònicament. 

Sense perjuí de les precisions que vaja fent progressivament com a resultat del 
seu treball ordinari, el Ple considera suficient, ara com ara, el referent normatiu 
aprovat el 25 de març, i no estima necessari endinsar-se reiteradament en una 
anàlisi casuística, que, en qualsevol cas, serà realitzada en els moments 
processals que la institució estime oportuns. Actuar d’una altra manera podria 
implicar el risc de la pèrdua de la coherència necessària en els texts normatius 
que actualment elabora, amb el detall, la cura i la serenitat exigibles. 

Ateses estes consideracions, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
fent ús de la seua competència d’emetre informes o dictàmens sobre la 
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normativa del valencià a requeriment de les institucions públiques de la 
Comunitat Valenciana (art. 7.c de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), i d’allò que prescriuen els articles 3 i 
7.a de l’esmentada Llei, 

ACORDA: 

I. Ratificar que, amb caràcter general, mentres no s’aproven la Gramàtica i el 
Diccionari o altres texts prescriptius de la institució, el referent normatiu oficial 
del valencià, a tots els efectes, és el conjunt de criteris ortogràfics, gramaticals i 
lèxics usats en els texts i documents oficials de la Conselleria de la Generalitat 
Valenciana responsable de l’aplicació i desplegament de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià des de l’aprovació d’esta llei (1983) fins a la data de 
25 de març del 2002. 

En este sentit, es declaren oficials els continguts del programa informàtic SALT 
2.0 Traductor i Corrector de Valencià, de la Generalitat Valenciana, a excepció 
de tots els elements lingüístics marcats explícitament com a vulgarismes, 
estrangerismes i col·loquialismes, els quals seran en el futur objecte d’estudi. 

II. Sense perjuí de l’anterior resolució i d’altres acords que la AVL puga adoptar 
progressivament, en compliment de la consulta plantejada per la Conselleria i a 
fi de prioritzar i recuperar formes lingüístiques genuïnes, el Ple de la AVL 
reconeix com a oficials: 

[ADVERTIMENT: 1) Quan al llarg de l’exposició es dóna una solució doble, la 
forma que figura en primer lloc és, en general, la més estesa i habitual en 
l’idioma valencià. 2) Les formes precedides d’un asterisc no són recomanables 
en els registres formals.] 

1. Les grafies de nombroses paraules avalades pels escriptors clàssics i pels 
lexicògrafs valencians més prestigiosos 

1.1 Les variants amb a, com a preferibles a les variants amb e o o, 
documentades històricament en alguns casos (com ara febre o néixer), de les 
paraules: 

baina, bambolla, febra, pantaix, sagí, sutja, arrancar, avançar, contraure, 
distraure, esgarrar, jaure, llançar, nadar, nàixer, pantaixar, retraure, traure , 
xarrar. 

1.2 Les variants amb e, com a preferibles a les variants amb a, i o o, de les 
paraules: 

amerar, arredonir, arxipèleg, bàlsem, cànter, cementeri, clevill, cordell, depòsit, 
endenyar, esme, estómec, fenoll, flamerada, llarguerut, màsquera, nàufreg, 
redó, redolí, sénia, sépia. 

1.3 La grafia sense ròtica adventícia en les paraules: alfàbega, cartó, desorde, 
murta, orde; però orquestra (amb r etimològica) i tresor (amb r patrimonial). 
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2. Les característiques morfològiques i sintàctiques valencianes 

2.1 Els plurals en -s de les paraules acabades en -sc, -st i -xt, propis de la 
llengua clàssica i d’una part dels parlars actuals, al costat dels plurals en -os, 
vius en alguns dels nostres parlars i cada volta més estesos, com ara: 

 
boscs / boscos  
contexts / contextos  
discs / discos  
foscs / foscos  
gusts / gustos  
manifests / manifestos  
pretexts / pretextos  
texts / textos  
trists / tristos 

2.2 Els plurals en -ns, clàssics i conservats en la major part dels parlars 
valencians, al costat dels plurals en -s, alguns dels quals són ja més generals: 

 
hòmens / homes  
jóvens / joves  
còvens / coves  
màrgens / marges  
órdens / ordes  
òrfens / orfes  
òrguens / orgues  
ràvens / raves  
térmens / termes  
vèrgens / verges 

2.3 Els demostratius simples (este, esta, estos, estes; eixe, eixa, eixos, eixes), 
al costat de les variants reforçades, majoritàries en els escriptors valencians 
clàssics (aquest, aquesta, aquestos o aquests, aquestes; aqueix, aqueixa, 
aqueixos, aqueixes). 

2.4 Els possessius meua, meues; teua, teues; seua, seues. 

2.5 Els numerals huit, díhuit, dèsset, dènou, huitanta, al costat de les altres 
variants (com ara vuit, dívuit i vuitanta, vives en alguns parlars valencians 
septentrionals). 

2.6 Les formes verbals incoatives en -isc, -ix (patisc, patixes,> patix, patixen; 
patisca, patisques, patisquen), al costat de les variants en -eix, més habituals 
en els escriptors valencians clàssics (pateixes, pateix, pateixen). 

2.7 Els imperfets de subjuntiu en -ara, -era, -ira (cantara, vinguera, patira), al 
costat de les variants en -és, -ís (cantés, vingués, patís), vives en alguns 
parlars valencians septentrionals i de més tradició clàssica. 
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2.8 Els infinitius tindre, vindre i valdre (i els seus composts, com ara contindre, 
detindre, retindre; convindre, previndre, provindre; prevaldre), al costat de les 
variants, clàssiques i pròpies d’alguns parlars valencians meridionals, tenir i 
venir (i els seus composts). 

2.9 Les variants en -it d’alguns participis, com a preferibles a les variants en -
ert: complit, establit, oferit, omplit, reblit, sofrit. 

2.10 Els adverbis de temps: abans/ans, adés, anit, despús-ahir, despús-anit, 
despús-demà, enguany, enjorn, hui (o avui, viu en alguns parlars valencians 
septentrionals), prompte. 

2.11 Els adverbis de lloc: ací, avant («cap avant», «d’ara en avant»), arrere 
(«cap arrere», «fer-se arrere»). 

2.12 La conjunció mentres / mentre. 

2.13 La distinció entre les preposicions per / per a davant d’infinitiu: «he vingut 
per donar-te el regal» vs. «aquell aparell no aprofitava per a fer experiments». 

2.14 La possibilitat de distinció entre les construccions al + infinitiu i en + 
infinitiu: «al pujar per la costera els vérem vindre» vs. «en voler, podeu 
començar». 

2.15 L’ús de la preposició com a tant en sentit predicatiu com en sentit 
comparatiu: «com a persona és excel·lent», «s’ho menjaven com a llops», 
«obria uns ulls com a plats». 

2.16 La concordança del participi passat amb el pronom acusatiu de tercera 
persona (eixa cançó, ja l’he sentida; aquelles xiques, les havia vistes abans), 
com a construcció preferent. 

3. El ric repertori lèxic i fraseològic valencià 

3.1 Les paraules vives en els parlars valencians actuals, ja documentades en 
els nostres escriptors clàssics i en altres texts valencians dels segles XIII al 
XVI, al costat d’altres sinònims i variants: 

acaçar, afanyar-se, alçar, alfals, alfarrassar, alifac, arrapar, bellugar-se, bollir, 
brull, calça, canella, caragol, castic, corriola, cresol, cudol (clàssic còdol), 
desfici, eixir, engrunsar-se / gronsar-se, escurar, esmortir, espenta, espentar, 
espill, fadrí, faena, fardatxo, ferramenta, fesol, foguer, gelar, gesmil (clàssic 
gesmir), gola, got, granera, llepolia, llibrell, llima, matalaf, melic, muscle, ois, 
palometa, pigota, pitxer, poal, porga, quemenjar, rabosa, rajola, recialla, 
replegar / arreplegar, safanòria, solsir, tarquim, tocar (a la porta), tòs, torcar, 
trellat, verdader, vesprada, vidriola, xafar, xàrcia, xic, xiquet, xufa, xulla. 

3.2 Les parelles de variants o de sinònims, vius en els parlars valencians 
actuals, ja documentats en la llengua clàssica, al costat d’altres variants i 
sinònims: 
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afonar / esfondrar  
arrel / raïl  
arribar / aplegar  
bescoll / clatell (clàssic clotell)  
calfar / escalfar  
capell / barret  
conrear / cultivar  
dacsa / panís  
defendre / defensar  
endemà / sendemà  
estrela (clàssic estela) / estel  
gemecar / gemegar  
unflar / inflar  
mamprendre / emprendre  
oroneta / oronella  
paréixer / semblar  
purna / espurna  
rent / llevat  
roig / vermell  
sacsar / sacsejar 

3.3 Les parelles de variants o de sinònims, documentats en texts valencians 
medievals, dels quals els primers predominen en valencià general i els segons 
alternen amb aquells en els registres formals: 

 
alacrà / escorpí  
albelló / claveguera  
amprar / manllevar  
arena / sorra  
corder / anyell  
escaló / graó  
juí / judici  
llanda / llauna  
mitat / meitat  
perjuí / perjudici  
prejuí / prejudici  
servici / servei 

3.4 Les parelles de variants o de sinònims vius en els parlars valencians 
actuals, el primer dels quals ja apareix documentat en el període clàssic: 

 
acatxar-se / ajupir-se  
agafar / agarrar  
avalotar / escarotar  
escopir / escopinyar  
mànega / màniga  
renyó / ronyó 
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3.5 Les paraules vives en els parlars actuals, no documentades en texts dels 
segles XIII al XVI, que en alguns registres alternen amb les variants o els 
sinònims usats pels nostres escriptors clàssics:  

 
coentor / coïssor  
corfa / escorça  
gasto / despesa  
*iaio / avi  
quadro / quadre  
xicotet / petit 

3.6 Les innovacions del valencià modern (al costat d’altres sinònims i variants): 
amollar, bigot, *boçar / vomitar, bonegar, botella, *botijós / tartamut, calcetí, 
catxerulo, clòtxina / musclo, cosquerelles, *desficaci, desgel, desnugar, 
*dessubstanciat, *destarifat, *destrellatat, *desvanit, encanar-se, escabussar, 
escabussó, escopinyada, joguet, jupetí, milotxa, monyica, nuc, nugar, pallola, 
pitera, poregós, prunyó, puntelló, reballar, regallar, rogle, roín, rua (de pa), 
*tararot, tomaca, *trompellot, voladoret. 

3.7 Les paraules vives en els nostres parlars i documentades en l’època 
clàssica, que conviuen amb neologismes o paraules preses d’altres llengües 
però ja naturalitzades en valencià: desplegar / desenrotllar / desenvolupar, 
fumeral / ximenera, sotssecretari / subsecretari / vicesecretari, vacacions / 
vacances. 

3.8 Les unitats fraseològiques, generalment pròpies de la comunicació oral 
espontània:, a estall, a soles, a tothora, al remat, bona cosa, donar pena, fer 
ois, fer parlar, fer pena, fer rogle, més aïna / més aïnes, ser oli en un cresol, 
tindre seguida, tirar (traure) el lleu, traure trellat. 

I, atés el que assenyala l’article 26 de la Llei 7/1998, el Ple determina que el 
present text es publique íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. Així mateix, encomana a la Presidència que comunique este 
dictamen al conseller de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. 

 
La presidenta,  

Ascensió Figueres Górriz  

València, 31 de maig del 2002 
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