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Ordenanza número 24 
  

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
DE L’AJUNTAMENT DE LA FONT D´EN CARRÒS. 

 
 Preàmbul. 
 L’article 3. de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978  proclama en el 
número 3 que “ la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni 
cultural que serà objecte d’especial  respecte i protecció   
 La Llei Orgànica 5/1982,d’1 de juliol, aprovatòria de l’estatut valencià d’autonomia, en 
el seu article 7è regula tot el que fa referència a matèria lingüística, entre altres diu ”Hom 
atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià”. 
 D’altra banda , la concreció i efectivitat dels mandats constitucionals i estatuaris 
s’arrepleguen en la Llei d’ús i ensenyament del valencià 4/1983, llei de referència per a tot allò 
relacionat amb els drets i deures lingüístics així com amb les relacions dels ciutadans  amb 
l’administració pública. 
 L’article 36  de la llei 30/1992  de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en caràcter bàsic regula l’ús 
de la llengua  en els procediments administratius tramesos per les administracions públiques. 
 Finalment, i per acabar aquesta relació legislativa , cal fer menció de l’article 86 del 
Reial Decret 2.568/86, 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. 
 És en aquest marc legislatiu on es situa el  projecte de normalització lingüística de 
l’ajuntament. Aclarit aquest punt també és intenció d’aquesta corporació municipal el dotar a 
aquest Projecte del  grau de flexibilitat i progressió de les mesures que s’hi arrepleguen, atés 
que aquestes condicions són indispensables tant  per a la recuperació del valencià com per a la 
conscienciació de tots i totes les ciutadanes del nostre poble.  
Article 1. 

1. La Font d´En Carròs té com a llengües oficials el valencià i el castellà. 
2. El Municipi de La Font d´En Carròs té com a llengua pròpia el Valencià. 

Article 2. 
 El present Reglament té com a objectius: 

1. Garantir el dret dels ciutadans a dirigir-se a l´Ajuntament de La Font d´En Carròs en 
qualsevol de les llengües oficials, oralment i/o per escrit. 

2. Determinar que el valencià siga la llengua usual de l´Ajuntament de La Font d´En 
Carròs i de la seva administració municipal. 

3. Protegir la seua recuperació i fomentar l´ús del valencià en tots els àmbits de la vida 
ciutadana. 

4.Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià. 
5.Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació  ètica del valencià 

en tots els nivells d’intervenció dels ciutadans. 
Article 3. 
 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 4. 

1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de La Font d’En Carròs. Tots i totes 
tenen el dret de coneixer-lo i usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens 
efectes administratius i jurídics. 

2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o 
provats, no poden donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcial 
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en valencià i produeixen plens efectes administratius i jurídics, igual que si foren expressats en 
llengua castellana.  
Article 5. 

1. L´Ajuntament de La Font d´En Carròs crearà un gabinet municipal de normalització 
y promoció d’ús del valencià depenent de la Regidoria competent en matèria de Política 
Lingüística. 

2. L’esmentat Gabinet  tindrà entre altres les següents funcions:  
a) Promoure l´ús social del valencià i la seua presència pública, creant una ambient de 

sensibilització entorn del tema per part dels ciutadans i ciutadanes. 
b) Reforçar els lligams que uneixen els valenciano-parlants 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. 

c) Dissenyar, ajudar i fer possible la normalització real de la nostra llengua. 
d) Vetllar per compliment de la política institucional en matèria lingüística. 
e) La programació i realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció 

de l’ús del valencià i de normalització lingüística. 
f) La realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià en àmbits específics com en 

el esports, en el comerç, en la joventut, en el temps lliure en les associacions cíviques, etc. 
g) Promoure l’aplicació del reglament municipal de normalització lingüística i 

coordinar la seua aplicació. 
h) Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’ajuntament i aportar 

assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics. 
i) Realitzar un servei públic i intern d’assessorament lingüístics i de traducció de textos  
j) Exercir  la direcció dels cursos municipals de valencià. 
k) Altres funcions que li siguen encomanades dins del seu àmbit d’actuació. 
3. L’ajuntament adoptarà les mesures escaients per a comptar en la infrastructura 

material necessària i amb el personal adequat per que assessore i dinatmitze l’ús del valencià , 
encoratjar als funcionaris i corregeixca i tradueixca  la documentació administrativa municipal i 
totes aquelles activitats que es consideren necessàries per al funcionament correcte del gabinet 
municipal de normalització lingüística . 

4.De la mateixa manera aquest gabinet municipal farà també les funcions 
d’assessorament, i traducció per al ciutadans i ciutadanes que ho requereixquen, i també 
fomentarà el seu ús en les activitats professionals, mercantils, laborals ,sindicals, polítiques 
,recreatives, artístiques i associatives. 

5. L’ajuntament haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per tal de 
fer realitat les tasques i els objectius propis del gabinet municipal de normalització lingüística 
Article 6. 
 1. Els acords  que aprovarà l’Ajuntament de La Font d’En Carròs , que  siguen 
publicats o que siguen fets públics, hauran de ser redactats en valencià . 
 2. Tots els documents , impresos i formularis municipals podran redactar-se en valencià 
i tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial . 
Article 7. 
 El valencià , com a llengua pròpia de La font d’En Carròs, ho és també de la seua 
administració local i de les entitats i institucions publiques que depenen d’aquesta. 
Article 8 . 

1. La redacció de tots els documents públics podrà fer-se en valencià , sense cap classe 
de traducció. 

2. Les màquines d’escriure , equips i sistemes informàtics i tot el material adquirit per a 
ser utilitzat per l’ajuntament hauran d’adaptar-se en la major mesura possible  per al  
funcionament del valencià. 
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3. En els expedients iniciats en instància de part si hi hagués altres interessats que així 
ho sol·licitaren, l’administració municipal de l’ajuntament haurà de comunicar-los allò que els 
afecte en valencià, si ho demanen expressament, en llengua  castellana 

4 En els expedients iniciats d’ofici es procedirà igualment. 
5. Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern, les comissions i altres òrgans 

municipals i l’ordre del dia , les actes i la resta d’escrits i documentació adreçada als regidors  
representants del grups municipals  en el cens local , es farà en valencià sense cap mena de 
traducció, tret d’aquells que ho demanen expressament.    

6.  Els comunicats i qualsevol altra documentació que haja de tindre efectes fora del 
terme municipal de La Font d’En Carròs , i dins de l’àmbit geogràfic de la Generalitat, seran 
redactats en valencià, tret dels territoris citats en l’article 36 de la llei 4/1983 , de 23 de 
novembre, que també ho serà en llengua castellana. 
  7.En el cas que els efectes es produiren fora del territori de la Generalitat, seran 
redactats en llengua castellana, sense perjudici que també ho siguen en valencià. 
Article 9. 

1. L’ajuntament de La Font d’En Carròs organitzarà cursos d’’aprenentatge i 
perfeccionament del valencià per a tots els funcionaris. 

2. Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran de ser atesos per 
funcionaris que tinguen coneixement suficient del valencià per atendre en normalitat la funció 
que els siga  encomanada. 

3. Els respectaran els  drets adquirits , de manera que cap funcionari o empleat 
municipal serà discriminat pel seu desconeixement, oral o escrit, del valencià. 

4.En les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, 
l’ajuntament valorarà el coneixement del valencià, tant oral com escrit, perquè puguen realitzar-
se les funcions públiques, d’acord amb els principis d’ús del valencià previst en aquest 
reglament. 
Article 10. 

1. Tots els topònims del nostre terme municipal tenen com a única forma oficial la 
valenciana. 

2.Tots els noms de carrers, places, avingudes... i en general qualsevol denominació que 
servesca per a indicar un lloc o espai determinat del nucli urbà del poble tenen com a única 
formes oficial la valenciana. 

3. El rètols, cartells i indicadors existents als innobles, dependències i serveis 
municipals hauran d’estar escrits en valencià sense cap classe de traducció. 

4.En les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com 
ara vehicles, maquinària, inmobles o  utillatge en general, es procedirà de la  mateixa manera. 

5. El rètols de la via pública destinats a informar als vianants, la col.locació dels quals 
siga competència municipal, seran redactats preferentment en valencià. 
Disposició Final. 

Sense detriment d’allò que estableix l’article 70.2  de la llei 7/1985 , del 2 d’abril  
reguladora de las bases de regimen local, el present reglament començarà a aplicar-se en el 
moment en que l’ajuntament compte amb els mitjans materials i humans necessaris per a la 
seua execució, la qual cosa es farà publica per acord de l’ajuntament en ple. 
 
  
 


