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Compromisos generals
 1. Coordinar-se amb altres institucions per tal de promoure internacionalment la llengua i la cultura valencianes. 

Amb eixa finalitat, i en el marc de la Declaració de Palma, la Generalitat ha d’entrar com a membre de ple dret, i en 
igualtat de condicions, al Consorci de l’Institut Ramon Llull.

 2. Protegir els valencians de la discriminació lingüística. Amb eixa finalitat, la Generalitat ha d’elaborar i aplicar una 
llei d’igualtat lingüística que incloga, també, un règim d’infraccions i sancions administratives (en l’àmbit públic i en 
el privat). De la mateixa manera, també ha de mamprendre campanyes informatives sobre els drets lingüístics (amb 
cartells i informació visible als jutjats) i proporcionar a les víctimes assistència jurídica gratuïta i completa.

Arrelament
 3. Assegurar que els nous valencians tinguen accés a l’aprenentatge del valencià. Amb eixe finalitat, la Generalitat s’ha 

de coordinar amb els diferents departaments per a facilitar els recursos i els materials necessaris, tant en paper com en 
línia, i ha d’informar sobre l’oferta de cursos de valencià i sobre els llocs d’aprenentatge.

 4. Possibilitar cursos de valencià en el lloc de treball mitjançant convenis amb empreses.
 5. Conscienciar la ciutadania per tal que es dirigisca en valencià als nouvinguts, a través de campanyes públiques, 

sobretot des dels mitjans de comunicació que visibilitzen models d’acollida lingüística en valencià.
 6. Dissenyar un pla específic d’acollida lingüística per a cada comunitat nouvinguda, amb la col·laboració de les 

entitats i associacions de la mateixa comunitat i acompanyat del pressupost corresponent.

Empresa i consum
 7. Assegurar que les empreses atenguen els consumidors, com a mínim, en les dos llengües oficials sense 

discriminar-los per la llengua oficial que trien, tant de forma presencial com en les altres formes de relació amb el 
consumidor. Amb eixa finalitat, s’ha de modificar la Llei 1/2011, de 22 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris, 
o bé crear una norma fonamentada en esta Llei, i s’han de tindre previstes sancions en cas d’incompliment.

 8. Assegurar que les empreses disposaran de versions de les llistes de preus, cartes i menús, com a mínim, en valencià 
en els municipis de predomini valencianoparlant i en castellà en els municipis de predomini castellanoparlant. Amb 
eixa finalitat, s’ha de modificar la Llei 1/2011, de 22 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris, o bé crear una 
norma fonamentada en esta Llei, i s’han de tindre previstes sancions en cas d’incompliment.

 9. Assegurar que les empreses garantixen el dret del consumidor de rebre la documentació contractual i les factures, 
com a mínim, en valencià. Els contractes d’adhesió han de tindre una versió disponible, com a mínim, en valencià en 
els municipis de predomini valencianoparlant i en castellà en els municipis de predomini castellanoparlant. Amb eixa 
finalitat, s’ha de modificar la Llei 1/2011, de 22 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris, o bé crear una norma 
fonamentada en esta Llei, i s’han de tindre previstes sancions en cas d’incompliment.

 10. Assegurar que la informació de caràcter fix interior i exterior dels comerços estiga escrita, com a mínim, en valencià 
en els municipis de predomini valencianoparlant i en castellà en els municipis de predomini castellanoparlant. Amb 
eixa finalitat, s’ha de modificar la Llei 1/2011, de 22 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris, o bé crear una 
norma fonamentada en esta Llei, i s’han de tindre previstes sancions en cas d’incompliment.

 11. Assegurar que la informació d’ús i sobre seguretat que acompanya els productes (en l’etiquetatge, l’embalatge 
o en fullets o prospectes adjunts), figure, com a mínim, en valencià en els municipis de predomini valencianoparlant 
i en castellà en els municipis de predomini castellanoparlant. Amb eixa finalitat, s’ha de modificar la Llei 1/2011, de 
22 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris, o bé crear una norma fonamentada en esta Llei, i s’han de tindre 
previstes sancions en cas d’incompliment.

 12. Assegurar que la publicitat en opis, tanques publicitàries i fullets de tota classe d’empreses en els municipis 
de predomini lingüístic valencià siga, com a mínim, en valencià; i en castellà en els municipis de predomini 
castellanoparlant. Amb eixa finalitat, s’ha de modificar la Llei 1/2011, de 22 de març, de l’Estatut dels consumidors i 
usuaris, o bé crear una norma fonamentada en esta Llei, i s’han de tindre previstes sancions en cas d’incompliment.

Mitjans de comunicació
 13. Assegurar que tots els productes relacionats amb les noves tecnologies (telèfons mòbils, consoles, videojocs, 

ordinadors, tauletes, lectors digitals, etc.) i també els operadors de telefonia que funcionen en territori valencià, 
tinguen el valencià en les seues opcions. Amb eixa finalitat, la Generalitat ha de promoure una legislació específica 
que incloga mecanismes que garantisquen este compromís; i també sancions en cas d’incompliment.

 14. Intercanviar les emissions de televisions públiques, i fomentar les emissions de les TV privades, dins del mateix 
territori lingüístic, amb l’objectiu d’enfortir l’espai de comunicació en valencià. Amb eixa finalitat, la Generalitat ha 
d’assumir competències en la regulació de l’espai radioelèctric d’acord amb la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries.

 15. Emetre tota la publicitat dels mitjans de comunicació públics en valencià. Amb eixa finalitat, s’ha de modificar el 
codi de conducta sobre l’activitat comercial i publicitària de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

 16. Destinar el 50% del pressupost per a la publicitat institucional a mitjans de comunicació privats que tinguen, com 
a mínim, el 50% de continguts en valencià.

 17. Assegurar-se que les condicions lingüístiques establides en els plecs de concessió de les TDT locals i autonòmiques 
es complixen. Amb eixa finalitat, la Generalitat ha de posar en marxa el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
i dotar-lo de competències plenes per a poder complir la seua funció amb normalitat.
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Administració i justícia
 18. Assegurar la igualtat lingüística per escrit en l’àmbit de l’administració pública. Amb eixa finalitat, s’ha de garantir 

que tots els formularis, instàncies, pàgines web, etc., que depenen de manera directa o indirecta de l’administració 
pública tenen versió en valencià de manera primera i prioritària.

 19. Capacitar tots els treballadors públics en les dos llengües oficials. Amb eixa finalitat, la Generalitat ha d’eliminar 
les exempcions lingüístiques per al valencià de la Llei de funció pública, de la mateixa manera que no existeixen per al 
castellà.

 20. Promocionar el valencià en l’àmbit notarial. Amb eixa finalitat, la Generalitat ha de demanar sempre les escriptures 
notarials en valencià en totes les actuacions que faça. A més, ha d’establir com a obligació que les oficines notarials 
tinguen personal capacitat en valencià.

 21. Promocionar el valencià en l’àmbit judicial. Amb eixa finalitat, les actuacions dels lletrats de la Generalitat (o el 
personal subcontractat), tant orals com escrites, sempre s’han de fer en valencià, a l’empara de l’article 9 de la Carta 
europea de les llengües regionals o minoritàries.

 22. Assegurar que la ciutadania puga expressar-se en valencià en els tràmits judicials. Amb eixa finalitat, s’ha de crear 
una unitat específica que garantisca la presència de traductors al valencià en l’àmbit de la justícia i, de la mateixa 
manera, s’han de difondre els drets lingüístics de la ciutadania i dels professionals a través de campanyes específiques 
(com ara cartells a l’entrada dels jutjats i altres seus judicials).

 23. Assegurar que la relació entre els proveïdors i tots els organismes de la Generalitat siga en valencià (contractes, 
pressupostos, factures, etc.), sobretot si són productes amb contingut lingüístic.

 24. Garantir que totes les proves d’accés a la funció pública, també les psicotècniques, es puguen fer en valencià.
 25. Facilitar la redacció de plecs de clàusules de contractació sempre en valencià. Amb eixa finalitat, la Junta Superior 

de Contractació Administrativa ha de crear una plataforma virtual que facilite l’accés als models en valencià.

Educació i cultura
 26. Evitar la fractura de la societat valenciana per motius lingüístics. Amb eixa finalitat, s’ha de modificar l’article 

24.2 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià per tal d’evitar les exempcions de l’assignatura de valencià per motius 
territorials. A més, per a garantir un model educatiu que capacite tots els alumnes valencians  en valencià, castellà i 
anglés, s’ha de desplegar la Llei 4/2018 de manera que es reforcen les llengües que els centres més necessiten. 

 27. Incentivar una relació d’igualtat lingüística amb les comunitats autònomes veïnes (Múrcia, Castella-la Manxa 
i Aragó). Amb eixa finalitat, la Conselleria s’ha de coordinar amb eixes comunitats autònomes a fi que l’oferta 
d’ensenyament en valencià en els seus centres escolars estiga disponible dins de l’horari lectiu.

 28. Aprovar una llei del cinema que garantisca, com a mínim, que el 50% de l’oferta en les sales de cinema siga en 
valencià. La llei també ha de garantir que la versió en valencià s’incloga en el menú lingüístic de les obres audiovisuals 
que es distribuïsquen per canals diferents de la projecció en sales. A més, ha d’incloure la creació del Servici Valencià 
de Doblatge, que ha de cedir els materials gratuïtament a les empreses que ho requerisquen i s’ha de coordinar, de 
manera complementària, amb organismes equivalents d’altres territoris. A més, cal tindre previst l’increment dels 
incentius fiscals i les subvencions per a l’exhibició de cinema en valencià i per entrada venuda.

 29. Garantir la creació de productes audiovisuals en versió original en valencià. Amb eixa finalitat, s’ha de concedir 
el 50% de les ajudes públiques al cinema produït –i exhibit posteriorment– en valencià. En els casos en què per raons 
del guió es requerisca el rodatge majoritàriament en una altra llengua, cal condicionar la concessió de les ajudes al 
doblatge o subtitulació i a l’exhibició posterior en valencià.

 30. Incentivar la creació de música en valencià. Amb eixa finalitat, la concessió de les ajudes públiques a la música ha de 
tindre com a condició que un mínim del 50% del projecte musical siga en valencià.

 31. Incentivar la creació de teatre en valencià. Amb eixa finalitat, la concessió de les ajudes públiques a la programació 
teatral ha de tindre com a condició que un mínim del 50% del projecte teatral siga en valencià.

 32. Garantir el dret a rebre docència en valencià en l’àmbit universitari. Amb eixa finalitat, s’ha d’exigir, a través d’un 
decret, el nivell C de valencià a totes les persones que exercisquen l’ensenyament universitari valencià.

 33. Introduir el valencià en la investigació i l’alta divulgació. Amb eixa finalitat, s’han de donar incentius per a les tesis i 
publicacions universitàries en valencià i, de la mateixa manera, cal garantir la valoració del valencià en els currículums 
amb caràcter general.

 34. Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o les accions formatives de titularitat autonòmica en valencià. 
Amb eixa finalitat, cal assegurar que hi haja, com a mínim, un grup en valencià en cada curs oferit.

Sanitat
 35. Arribar a la igualtat efectiva en l’àmbit farmacèutic. Amb eixa finalitat, s’ha de regular la presència del valencià en 

totes les instruccions dels productes farmacèutics i, per tant, la versió valenciana ha d’obtindre una validació oficial.
 36. Eliminar la discriminació lingüística en l’àmbit de la salut. Amb eixa finalitat, cal emprendre campanyes informatives 

sobre els drets lingüístics (en consonància amb les propostes legislatives noves sobre discriminació) i assegurar que el 
personal sanitari tinga la competència lingüística suficient, a través de la Llei de la funció pública valenciana.



Compromisos dels 
partits polítics
per a la igualtat 

lingüística
ÀMBIT VALENCIÀ

La Plataforma per la Llengua, l’ONG del valencià

Som l’entitat dedicada als drets lingüístics més gran d’Europa. 
Més de 18.500 socis ens encoratgen a treballar per la defensa 
i promoció del valencià al llarg i ample del domini lingüístic 

des de fa 25 anys.

Treballem des d’una perspectiva transversal per a aconseguir 
la plena normalització de la nostra llengua en l’àmbit cultural, 
les administracions públiques, l’educació, l’arrelament i la 

cohesió social, entre d’altres àmbits d’actuació.

Treballem amb la finalitat que els valencianoparlants tinguen 
els mateixos drets i prestacions que la resta de ciutadans de 
comunitats lingüístiques europees de dimensions semblants 
a la nostra. Treballem amb l’objectiu que la 14a llengua més 

parlada d’Europa siga reconeguda i respectada.

Treballem per fer del valencià, la llengua comuna.
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/plataformaPV/PlataformaxLlengua

Plataforma per la Llengua País Valencià
C/ de les Garrigues, 1 5è-12a

46001 València
Tel.: 960 04 41 76

paisvalencia@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat




