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Compromisos generals
 1. Disposar d’un pla propi municipal específic de promoció lingüística.

 2. Disposar d’una oficina de promoció del valencià, adherida a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics 
Valencians, en els municipis de més de 10.000 habitants, i dotar-la del personal tècnic adequat 
segons el volum d’habitants:

  • Menys de 10.000 habitants  un tècnic
  • Entre 10.000 i 20.000 habitants dos tècnics
  • Entre 20.000 i 50.000 habitants tres tècnics
  • Més de 50.000 habitants  quatre tècnics

  En el cas dels municipis de menys de 10.000 habitants s’han d’habilitar ajudes d’organismes 
supramunicipals a fi que puguen assumir els costos del personal tècnic. A més, cal tindre en 
compte, de manera especial, els municipis de predomini lingüístic castellanoparlant i els que, 
per qüestions sociològiques o demogràfiques, tinguen poc de coneixement del valencià per a 
disposar de més personal en eixos casos.

 3. Fer que les oficines de promoció del valencià siguen unes unitats obertes a la ciutadania, 
dependents d’una regidoria transversal a tota l’acció de govern i difusores dels drets lingüístics.

 4. Completar els tràmits per a actualitzar el topònim del municipi a la forma valenciana moderna 
en la legislatura següent, especialment en el cas dels municipis de predomini lingüístic valencià. 
Fer el mateix respecte de la toponímia menor dins del terme municipal.

 5. Assegurar-se que els senyals, les indicacions i la retolació present en el municipi siga, almenys, 
en valencià, independentment de l’administració implicada.

 6. Promoure l’agermanament amb altres municipis de l’àrea lingüística, per a fomentar 
l’acostament entre realitats lingüístiques diverses.

Arrelament
 7. Que els ajuntaments, a través de les unitats d’assistència social, facen acollida lingüística 

des de l’arribada i que expliquen la importància de l’escolarització en valencià per als infants i 
adolescents (en el moment d’assignació del centre) i de l’adquisició de competència lingüística 
activa entre els adults.

Empresa i consum
 8. Incentivar amb ajudes econòmiques les empreses que utilitzen el valencià en la producció dels 

seus productes, especialment pel que fa a l’etiquetatge i la retolació destinada al consumidor.

 9. Fer un consum lingüístic responsable i que l’administració local prioritze l’adquisició de productes 
que estiguen disponibles en valencià.
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Mitjans de comunicació
 10. Regular els mitjans de comunicació públics locals a fi que la presència del valencià, tant en la 

producció pròpia com en la publicitat, siga, en els municipis de predomini lingüístic valencià, 
almenys del 50%, i en els municipis de predomini lingüístic castellà, del 25%.

 11. Participar, amb els mitjans públics locals, en les agrupacions de mitjans de comunicació que 
prioritzen el valencià, com ara la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes.

 12. Contractar subscripcions o adjudicar subvencions només a les publicacions digitals o en paper 
privades que garantisquen, almenys, un 25% de presència del valencià i incrementar eixes ajudes 
a mesura que el percentatge augmente. 

 13. Incloure el valencià com a criteri de compra de material cultural (biblioteques, arxius, centres 
socials, de salut, etc.) per a poder igualar, progressivament, la presència del valencià amb la del 
castellà.

Administració i justícia
 14. Incloure clàusules lingüístiques en la normativa interna de contractació pública.

 15. Assegurar que tot el personal que depén directament de l’administració local o de qualsevol 
servici externalitzat tinga capacitat real d’atendre el ciutadà en les dos llengües oficials. En el 
cas dels funcionaris que no tenen eixa capacitat, s’han d’habilitar cursos de formació a fi que 
la puguen adquirir en el termini de quatre anys. En cas contrari, cal estipular penalitzacions 
proporcionades a l’incompliment de la normativa.

 16. Explicitar en les clàusules de contractació de qualsevol servici externalitzat que el valencià 
estiga present, almenys, en un 50% en els municipis de predomini lingüístic valencià, i en un 25% 
en els de predomini lingüístic castellà.

 17. En qualsevol acció judicial en què participe un consistori de l’àrea de predomini lingüístic 
valencianoparlant, les actuacions escrites i orals dels lletrats s’han de fer en valencià (tant si són 
municipals com si són subcontractats) a l’empara de l’article 9 de la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries.

Educació i cultura
 18. Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o les accions formatives de titularitat municipal 

en valencià. Com a mínim, hi ha d’haver un grup en valencià en cada curs oferit.

 19. Garantir que la programació cultural municipal (teatre, cinema, música, etc.) té un mínim del 
50% en valencià, en els municipis de predomini lingüístic valencià, i un mínim del 25% en els de 
predomini lingüístic castellà.
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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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