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Aquest informe pretén visibilitzar la discriminació que pateix 
la ciutadania quan parla valencià al País Valencià, malgrat estar 
a l’empara de la llei vigent. Així, cada 4 de desembre diferents 
entitats d’arreu del territori commemorem el Dia dels Drets  
Lingüístics amb l’objectiu de posar fi a la vulneració de  
drets lingüístics de les persones valencianoparlants.



INFORME DE DENÚNCIES DELS DRETS LINGÜÍSTICS
AL PAÍS VALENCIÀ 2021

1. Continua l’eliminació de les emissions de mitjans de comunicació en valencià

Després de l’apagada de les emissions de TV3 al febrer de 2011 a tot el territori valencià, amb 
el tancament de les emissions de Catalunya Ràdio al gener de 2014, el País Valencià continua 
sense rebre el senyal de cap mitjà de comunicació audiovisual en valencià de la resta de  
territoris de parla catalana.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: Gener 2014  LLOC: País Valencià

FONT: Acció Cultural del País Valencià

2. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+, Movistar+ i Disney+  
     continuen discriminant el català

Els proveïdors de televisió Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+, 
Movistar+ i Disney+ continuen sense tenir en compte el català ni els 10 milions de potencials 
consumidors catalanoparlants, malgrat els milers de sol·licituds dels usuaris. Aquestes plata-
formes televisives només ofereixen sèries i pel·lícules en castellà i anglès, malgrat que moltes 
d’aquestes tenen versió en català gràcies a les subvencions de la Generalitat de Catalunya.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2015 LLOC: País Valencià

FONT: Plataforma per la Llengua i Escola Valenciana

3. Ús del valencià a les webs i xarxes socials de les federacions i clubs esportius valencians 

La major part de les federacions i clubs esportius valencians continuen sense emprar el  
valencià a les pàgines web i xarxes socials.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2016  LLOC: País Valencià

FONT: Escola Valenciana

4. Tripadvisor continua discriminant el català 

El web de viatges Tripadvisor no disposa de web en català i, a més, no permet publicar  
comentaris en aquesta llengua. El passat mes de novembre, un usuari de Tavernes de la 
Valldigna ho va denunciar públicament.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2016  LLOC: País Valencià

FONT: Plataforma per la Llengua i Escola Valenciana



5. Els programes de la Conselleria d’Educació estan en castellà i els enllaços s’obren  
     en castellà per defecte

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports té programes i enllaços que s’obren per defecte 
en castellà fet que discrimina el valencià; uns exemples en són el SAI, PortalEdu i Itaca. Això 
suposa que els usuaris i les usuàries que no tinguen especial sensibilitat lingüística no can-
vien la llengua del lloc web i extreuen la documentació en castellà. A més, no reconeix els 
accents. Aquest fet fa que hi haja una discriminació vers el valencià i s’obvie la potenciació 
de la llengua.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2020 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

6. Nomenclàtor de municipis en castellà al web del CEFIRE i sense respectar  
     la nomenclatura oficial en valencià

El web del CEFIRE on es recullen els diversos centres territorials no respecta la nomenclatura 
en valencià i mostra el nomenclàtor dels municipis en castellà. Uns exemples ben evidents 
són: Alicante, Castellón de la Plana, Elche, Orihuela, Sagunto, Torrente, Vinaroz, Játiva i Alcoy. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2020 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

7. Nomenclàtor de municipis en castellà a les xarxes socials de Turisme  
    de la Comunitat Valenciana i sense respectar la nomenclatura oficial en valencià

Les xarxes socials de Turisme de la Comunitat Valenciana utilitzen la toponímia dels muni-
cipis en castellà sense respectar la nomenclatura oficial en valencià. A més, no empren el 
valencià en les esmentades publicacions. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

8. L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant publica només les ofertes de treball en castellà

L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, durant el primer trimestre de 2021, només va publicar 
les ofertes de treball de la corporació municipal en castellà al seu web.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Sant Joan d’Alacant  

FONT: Escola Valenciana



9. El Decret llei 1/2021 del Pla Resistir no respecta la toponímia de diversos municipis  
     del País Valencià

El Decret llei 1/2021 de Presidència de la Generalitat, la Conselleria d’Hisenda i Model Econò-
mic, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Conselleria d’Economia Sostenible, dins 
del Pla Resistir, no respecta la toponímia dels diversos municipis del País Valencià, i s’hi refe-
reix exclusivament en castellà en ambdues columnes. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

10. ADIF retola només en castellà l’estació d’AVE d’Elx

En l’estació de TAV del municipi d’Elx, figura el nom d’Elx únicament en castellà. El nom ofici-
al és en la denominació bilingüe, és a dir, Elx en valencià i Elche en castellà, segons el Decret 
202/1985, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Elx 

FONT: Escola Valenciana

11. Comunicació de la Regidoria de Cultura d’Alacant 

En el canal de Whatsapp de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, només s’infor-
ma de les activitats d’aquesta regidoria en castellà i obvia el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Alacant  

FONT: Escola Valenciana

12. Toponímia Ajuntament d’Alacant 

L’Ajuntament d’Alacant no està respectant la toponímia de la ciutat i retola el nom d’Alacant 
únicament en castellà, quan el  nom oficial és en la denominació bilingüe, és a dir, Alacant  
en valencià i Alicante en castellà, segons el Decret 25/1990, de 31 de gener de 1990 del 
Consell de la Generalitat Valenciana. A més, només retola els panells informatius en castellà. 
S’hi poden trobar exemples en el nou parc d’Alacant situat a l’antiga caserna del barri de 
Benalua.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Alacant  

FONT: Escola Valenciana



13. Vox vol prohibir el valencià al plenari de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant 

La formació d’ultradreta va presentar un contenciós administratiu perquè la seua represen-
tant no vol que se li dirigisquen en valencià al plenari de l’Ajuntament. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Sant Joan d’Alacant  

FONT: Escola Valenciana

14. Valencià en À Punt Televisió

Es constata una disminució del valencià en el canal públic de televisió À Punt. Per contra, 
s’observa un augment significatiu del castellà en la programació d’aquest canal de televisió. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià   

FONT: Escola Valenciana

15. Retolació i toponímia Autovies d’Alacant

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana no està respectant la toponímia de la 
ciutat i retola el nom d’Alacant únicament en castellà, quan el nom oficial és en la denomi-
nació bilingüe, és a dir, Alacant  en valencià i Alicante en castellà, segons el Decret 25/1990, 
de 31 de gener de 1990 del Consell de la Generalitat Valenciana. A més, només retola els 
panells informatius en castellà. S’hi poden trobar exemples en l’autovia d’Alacant (A-31), a 
l’A-7, a l’AP-7 i a l’A-70.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Alacant   

FONT: Escola Valenciana

16. Retolació estació de tren de Nules

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i ADIF només retolen els panells infor-
matius en castellà a l’estació de tren de la població de Nules.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Nules   

FONT: Escola Valenciana

17. Fulls informatius Covid-19 només en castellà

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha distribuït en les escoles i instituts de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport fulls informatius sobre la vacuna de la Covid-19 
només en castellà a la ciutat de Castelló de la Plana. 



TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Castelló de la Plana 

FONT: Escola Valenciana

18. La Regidoria de Cultura d’Alacant només s’adreça a al ciutadania en castellà

S’ha comunicat, retolat i publicitat el Dia de la Memòria de 2021, la visita al refugi, visita vir-
tual i altres activitats vinculades a aquesta efemèride únicament en castellà, de manera que 
el valencià en queda exclòs. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Alacant   

FONT: Escola Valenciana

19. Aigües de Vinaròs només s’adreça en castellà a la població

Aigües de Vinaròs UTE, empresa del Servei Públic d’Abastiment d’Aigua Potable gestionada 
en règim de concessió, està comunicant al veïnat les actuacions en comptadors d’aigua úni-
cament en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs  

FONT: Escola Valenciana

20. L’Ajuntament de Benissa exclou el valencià en la retolació pública 

L’Ajuntament de Benissa està retolant panells informatius públics en castellà i anglès, men-
tre obvia el valencià en la retolació de l’ens municipal. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Benissa     

FONT: Escola Valenciana

21. Retolació només en castellà al Col·legi Públic Jaume I de Vinaròs 

En el Col·legi Públic d’infantil i primària Jaume I de Vinaròs hi ha retolació en l’exterior del 
centre només en castellà. S’obvia per complet el valencià.   

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs  

FONT: Escola Valenciana



22. L’Ajuntament de l’Orxa només fa comunicacions oficials en castellà 

L’Ajuntament de l’Orxa discrimina el valencià i fa només les comunicacions oficials de l’ens 
en castellà, com per exemple bans d’alcaldia, ofertes de faena o decrets d’alcaldia. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: L’Orxa     

FONT: Escola Valenciana

23. El Festival Peníscola Negra obvia el valencià

El Festival Peníscola Negra de gènere negre i policíac, organitzat per l’Ajuntament de Penís-
cola i la Diputació de Castelló, discrimina el valencià i només empra el castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Peníscola    

FONT: Escola Valenciana

24. L’Ajuntament de Castelló de la Plana instal·la senyals viaris només en castellà

L’Ajuntament de Castelló de la Plana instal·la senyals viaris només en castellà al centre de la 
ciutat i deixa de banda el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Castelló de la Plana  

FONT: Escola Valenciana

25. Vacunòdrom d’Alacant amb només retolació en castellà 

El Vacunòdrom de la ciutat d’Alacant només ha instal·lat panels informatius en castellà, i 
obvia el valencià en aquesta instal·lació pública. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Alacant   

FONT: Escola Valenciana

26. Una veïna de Vinaròs denuncia un guàrdia civil per impedir-li comunicar-se en valencià

Aquestes situacions vulneren l’article 9.2 de l’Estatut d’Autonomia, que estableix el dret de 
la ciutadania a dirigir-se a l’administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les 
llengües oficials, com també a rebre resposta en la mateixa llengua que haja emprat.

A més l’article 54.11 de l’Estatut de l’Empleat Públic estipula que el funcionariat ha de garan-
tir “l’atenció al ciutadà en la llengua que aquest sol·licite sempre que siga oficial al territori”; 
adverteix que, si bé això no els obliga a conèixer la llengua, sí que imposa a l’administració 
l’obligació d’organitzar-se per a atendre en la llengua cooficial de preferència, si cal, mitjan-
çant l’ús de traductors.



TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs     

FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la Llengua

27. L’empleat de l’estació de tren de Vinaròs no vol atendre una ciutadana per parlar  
     en la seua llengua 

Un empleat de Renfe no vol atendre una ciutadana de Vinaròs perquè aquesta parla en va-
lencià a l’estació de tren de Vinaròs al·legant que estem a l’Estat Espanyol i per tant, ella s’ha 
d’adreçar al treballador en castellà si així li ho demana. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs      

FONT: Escola Valenciana

28. L’IVC realitza activitats on exclou el valencià

L’Institut de Cultura Valencià, durant l’estiu, ha realitzat activitats en diversos llocs del País 
Valencià on ha exclòs el valencià i les ha fetes exclusivament en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià    

FONT: Escola Valenciana

29. La Policia Nacional del districte València Centre no vol atendre un valencianoparlant

Els agents de la Policia Nacional de la comissaria del districte València Centre no volen trami-
tar una denúncia d’un ciutadà valencianoparlant i l’obliguen a expressar-se en castellà per 
tal de poder-la realitzar. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: València

FONT: Escola Valenciana

30. Els fulls informatius de la vacunació de la COVID-19 no s’ofereixen en valencià 

En els centres de vacunació de la nova Fe de València, en el centre de la Ciutat de les Arts i 
les Ciències i en el centre de Benicalap no es proporcionen els fulls informatius referents a la 
vacunació de la COVID-19 en valencià, només s’ofereixen en castellà.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: València    

FONT: Escola Valenciana i ACICOM



31. Els senyals viaris de la N-322 a Benissa es troben només en castellà  

Al terme municipal de Benissa, la Marina Alta, els senyals viaris de la N-322 només es troben 
en castellà, i els senyals viaris en valencià són absents.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Benissa   

FONT: Escola Valenciana

32. El RIVIA del CVCV només es troba en castellà  

El Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal, del Col·legi de Veterinaris de la Comu-
nitat Valenciana, exclou el valencià i només es pot tramitar en castellà, exclusivament. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

33. Les proves d’accés per al professorat opositor d’Educació Física només estaven  
     disponibles en castellà

Durant l’examen per al professorat opositor d’Educació Física del 2021 per a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana no es va disposar d’exàmens en va-
lencià, la qual cosa va provocar que només pogueren examinar-se en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià     

FONT: Escola Valenciana

34. L’Aplicació de la DGT fa distinció entre el català i el valencià 

L’aplicació oficial de la DGT del Ministeri de l’Interior creada pel Govern d’Espanya separa 
el català i el valencià com si foren dues llengües diferents, fet que contribueix a generar 
confusió respecte la llengua que compartim, en les seues diverses modalitats, milions de 
ciutadans de territoris diversos. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià     

FONT: Escola Valenciana

35. Els correus informatius de l’EOI de Dénia obvien el valencià  

Els correus electrònics informatius enviats des de l’Escola Oficial d’Idiomes de Dénia utilitzen 
el castellà, l’anglès i el rus, però marginen el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Dénia

FONT: Escola Valenciana



36. Retolació exterior de l’Hospital de Vinaròs només en castellà   

En la retolació exterior de l’Hospital Comarcal de Vinaròs trobem diversos panells informa-
tius només en castellà. Amb aquest mesura s’exclou el valencià d’aquests espais. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs 

FONT: Escola Valenciana

37. El Ministeri de Cultura obliga les biblioteques a incloure el castellà a les seues webs

La biblioteca de Manuel té la seua pàgina corporativa allotjada a l’editor de webs que ofereix 
la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de Cultura. Des de fa anys, 
la biblioteca de Manuel té el contingut de la seua web només en valencià, però l’any 2019 la 
Subdirecció General va decidir canviar l’editor d’aquestes pàgines i, segons un correu elec-
trònic del 15 de juny del 2020, aquesta institució ara considera com un problema que es 
publique el contingut d’aquestes pàgines únicament en valencià. Per tant, al·legant motius 
tècnics i sense respectar la voluntat de la biblioteca de Manuel, la Subdirecció General està 
obligant que es publique tota la informació de les biblioteques també en castellà i, a més, 
estableix aquesta llengua com l’única que pot utilitzar-se en el cas que es publique una sola 
versió lingüística. En aquest sentit, la normativa aplicable pel Govern Valencià està recollida 
al Decret 61/2017 de la Generalitat, que regula els usos institucionals i administratius de les 
llengües oficials en l’Administració i que preveu que, en cas que una web només puga publi-
car-se en una llengua, aquesta ha de ser en valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Manuel      

FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la llengua 

38. L’examen d’Arts Escèniques de la Conselleria d’Educació, farcit d’incorreccions  
     en l’opció en valencià

En la modalitat en valencià, l’examen d’Arts Escèniques de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport de la Generalitat Valenciana ha estat traduïda directament del castellà sense cap ti-
pus de correcció lingüística. Qualifiquem aquest fet com una falta de respecte per la llengua 
i una vulneració dels drets lingüístics dels valencianoparlants.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià       

FONT: Escola Valenciana

39. La Mancomunitat de la Taula del Sénia obvia l’ús del valencià en les xarxes socials

La Mancomunitat de la Taula del Sénia, que alberga municipis de Catalunya, el País Valencià 
i l’Aragó, utilitza l’anglès i el castellà – i no el valencià – en algunes de les publicacions que 
fan en les seues xarxes socials. 



TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Mancomunitat Taula del Sénia    

FONT: Escola Valenciana 

40. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no facilita informació en valencià  
     sobre la Covid-19

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha distri-
buït fulls informatius de la vacuna de la Covid-19 només en castellà en “vacunòdroms” 
de la pròpia conselleria i, amb això, obvia els drets lingüístics dels valencianoparlants 
a Vinaròs. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs  

FONT: Escola Valenciana 

41. Una administrativa de l’ICALI no vol atendre en valencià 

El passat 21 de juny, una advocada va enviar un correu electrònic a l’Il·lustre Col·legi Pro-
vincial de l’Advocacia d’Alacant (ICALI) en què demanava informació per a col·legiar-se. 
Una administrativa del col·legi li va respondre amb aquesta afirmació: «Le agradeceríamos 
que para contestarle adecuadamente, volviera a enviarnos su correo en español». Aquesta 
resposta contradiu el dret legal d’expressar-se en valencià en una activitat professional. 
Els col·legis professionals són corporacions de dret públic i, per tant, tenen l’obligació de 
complir la LUEV. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  

DATA: 2021 LLOC: Província d’Alacant     

FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la llengua 

42. Panells informatius al Vacunòdrom de Burjassot només en castellà   

L’Ajuntament de Burjassot ha retolat els panells informatius del vacunòdrom de Burjassot 
referents a la vacuna de la Covid-19 només en castellà, fet que discrimina els i les valencia-
noparlants al no poder informar-se en la seua llengua. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Burjassot     

FONT: Escola Valenciana 

43. L’Oficina de Turisme de la Tinença de Benifassà utilitza només el castellà  
     en la cartelleria

L’Oficina de Turisme de la Tinença de Benifassà, ubicada al municipi de la Pobla de Benifassà, 
fa difusió i utilitza cartelleria només en castellà, de manera que exclou el valencià.  



TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: La Pobla de Benifassà        

FONT: Escola Valenciana 

44. La Regidoria de Participació d’Alacant només s’adreça a la ciutadania en castellà

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alacant només comunica i s’adreça 
a la ciutadania en castellà, i només ho fa en valencià si els ciutadans o les ciutadanes li ho 
reclamen prèviament.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Alacant

FONT: Escola Valenciana

45. La Guàrdia Civil d’Almassora no permet expressar-se en valencià a un ciutadà

La Guàrdia Civil d’Almassora obliga a expressar-se en castellà a un ciutadà que volia fer-ho 
en valencià. La conducta descrita dels guàrdies civils suposa una vulneració de l’article 9.2 
de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: “Tots els ciutadans valencians tindran 
dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos 
llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”. En el mateix sentit l’ar-
ticle 3 de la Llei 4/1983 d’ús i ensenyament del valencià afirma que les persones tenen dret 
a expressar-se en valencià, sense cap forma de discriminació o exigència de traducció. Els 
guàrdies civils i la resta de les forces de seguretat, per llei, han de garantir l’atenció a la 
ciutadania en la llengua que aquesta sol·licite, sempre que siga oficial al territori. Així ho 
diu l’article 54.11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, text refós de la Llei  de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, que imposa un deure als treballadors púbics, també de l’Administració 
General de l’Estat, i preveu que els funcionaris «garantiran l’atenció al ciutadà en la llengua 
que ho sol·licite, sempre que siga oficial en el territori».

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  

DATA: 2021 LLOC: Almassora     

FONT: Plataforma per la Llengua 

46. Una metgessa de l’Hospital General de Castelló no permet a un ciutadà expressar-se  
     en valencià

Una metgessa de l’Hospital General de Castelló obligà un ciutadà que estava passant una 
revisió per a poder donar sang a expressar-se en castellà, tot i que ell volia fer-ho en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Castelló de la Plana   

FONT: Plataforma per la Llengua 



47. Una bibliotecària de la Biblioteca Municipal de Crevillent no permet a un ciutadana  
     expressar-se en valencià

Una bibliotecària de la Biblioteca Municipal de Crevillent obligà a un ciutadana que estava 
esperant recollir un llibre que havia sol·licitat a expressar-se en castellà, tot i que ella volia 
fer-ho en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: Crevillent    

FONT: Plataforma per la Llengua 

48. La Policia Nacional del districte d’Abastos de València no vol atendre  
     un valencianoparlant

Els agents de la Policia Nacional de la comissaria del districte d’Abastos de València no volen 
tramitar una denúncia d’un ciutadà valencianoparlant i l’obliguen a expressar-se en castellà 
per tal de poder-la realitzar.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: València

FONT: Plataforma per la Llengua 

49. Una metgessa de l’Hospital Clínic de València no realitza una prova ginecològica  
     a una ciutadana per expressar-se en valencià

Una metgessa de l’Hospital Clínic de València no realitza una prova ginecològica a una ciu-
tadana per expressar-se en valencià. Li diu que només li realitzarà la prova en cas que se 
comunique en castellà, i que, en cas contrari, no li realitzarà l’esmentada prova. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: València   

FONT: Plataforma per la Llengua 

50. La Policia Nacional de Castelló de la Plana no vol atendre un valencianoparlant

Els agents de la Policia Nacional de la comissaria de Castelló de la Plana no volen trami-
tar una denúncia telefònica d’un ciutadà valencianoparlant i l’obliguen a expressar-se en 
castellà per tal de poder-la realitzar. Com que el ciutadà no va accedir-hi, li van penjar el 
telèfon. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: 2021 LLOC: València 

FONT: Plataforma per la Llengua 



51. Els fulls informatius de la vacunació de la COVID-19 no s’ofereixen en valencià  
     a la ciutat de Mislata

En el centre de vacunació de Mislata, a l’Horta, no es proporcionen els fulls informatius refe-
rents a la vacunació de la COVID-19 en valencià, només s’ofereixen en castellà.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: Mislata     

FONT: Plataforma per la Llengua

52. Els fulls informatius de la vacunació de la COVID-19 no s’ofereixen en valencià  
     a la ciutat de Paterna

En el centre de vacunació de Paterna, a l’Horta, no es proporcionen els fulls informatius refe-
rents a la vacunació de la COVID-19 en valencià, només s’ofereixen en castellà.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Paterna      

FONT: Plataforma per la Llengua

53. Una metgessa d’oftalmologia de l’Hospital de Xàtiva no atén una ciutadana  
     per expressar-se en valencià

Una metgessa de l’Hospital de Xàtiva d’oftalmologia no atén una ciutadana per expressar-se 
en valencià. Li diu que només l’atendrà en cas que es comunique en castellà, i que en cas 
contrari no l’atendrà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: Xàtiva    

FONT: Plataforma per la Llengua

54. Un restaurant del Grau de Castelló no deixa fer una reclamació valencià

Un restaurant del Grau de Castelló no atén en valencià un client i, a més, no li permet fer 
la reclamació en valencià. Aquests fets constitueixen un incompliment de la normativa de 
consum valenciana, concretament de l’art. 8.1 de l’Estatut de les persones consumidores i 
usuàries (Decret legislatiu 1/2019, del Consell, de 13 de desembre, d’aprovació del text refós 
de la Llei de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana). 
Igualment vulneren els articles 4 i 17 de la LUEV. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: 2021 LLOC: Grau de Castelló      

FONT: Plataforma per la Llengua



55. Un socorrista de Calp maltracta i discrimina una banyista a la platja  
     de la Fossa de Calp

El dia 1 d’agost, a la platja de la Fossa de Calp, les fonts per a rentar-se els peus no funciona-
ven i la senyora Paula ho va comentar en valencià a un socorrista, que li va respondre en un 
to violent: «¡En castellano, señora!». Paula li va explicar el seu dret a parlar valencià, va con-
siderar que era un maleducat i se’n va anar. El socorrista va seguir la senyora i li va continuar 
cridant: «¡Sinvergüenza! ¡En castellano! ¡Que no tiene vergüenza!». L’ús normal del valencià 
està reconegut per l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i per la Llei 4/1983 d’Ús 
i Ensenyament del Valencià, que proclama el valencià com a «llengua pròpia de la Comunitat 
Valenciana» i, per tant, també de l’administració local. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: Calp      

FONT: Plataforma per la Llengua

56. Una treballadora de Correus de Petrer no atén una ciutadana per expressar-se  
     en valencià

Una treballadora de Correus de Petrer a les Valls del Vinalopó, no atén una ciutadana per 
expressar-se en valencià. Li diu que només l’atendrà en cas que es comunique en castellà, i 
que, en cas contrari, no l’atendrà. Tot això, mentre l’increpava per la seua condició de valen-
cianoparlant. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: Petrer      

FONT: Plataforma per la Llengua

57. L’atenció telefònica personal de la Conselleria de Sanitat Universal es realitza  
     només en castellà

L’atenció telefònica personalitzada per part de Sanitat Universal i Salut Pública de la Genera-
litat Valenciana es realitza gairebé sempre en castellà i ocasionalment en valencià, i amb un 
temps d’espera superior. Això vulnera les persones que volen ser ateses en valencià per part 
del Sistema Valencià de Salut.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

58. L’Hospital General Universitari d’Alacant només disposa de cartelleria en castellà 

L’Hospital General Universitari d’Alacant, de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat 
Valenciana, disposa exclusivament de panells informatius en castellà, i obvia el valencià per 
complet. 



TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: Alacant  

FONT: Escola Valenciana

59. L’Ajuntament de Relleu instal·la panells turístics només en castellà 

L’Ajuntament de Relleu, a la Marina Baixa, ha instal·lat panells turístics exclusivament en cas-
tellà, i obviant el valencià per complet. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: Relleu  

FONT: Escola Valenciana

60. La Diputació d’Alacant obvia el valencià en les seues publicacions

La Diputació d’Alacant exclou el valencià en les seues comunicacions. Això és un clar incom-
pliment de la legislació vigent, si utilitzen només el castellà en la pràctica totalitat de les 
seues accions comunicatives i missatges informatius destinats a la població.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Província d’Alacant

FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la Llengua 

61. La UMH no empra en els estudis de grau i postgrau el valencià

La Universitat Miguel Hernández no utilitza en cap grau, postgrau, màster o curs el valencià 
com a llengua vehicular – en cas de fer-ho és ocasional –  i ho realitza tot en altres llengües, 
principalment el castellà. A més, els missatges comunicatius en xarxes socials, publicitat o 
butlletins són exclusivament en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: Universitat Miguel Hernández 

FONT: Escola Valenciana

62. La Policia Nacional del districte València Centre no renova el DNI a un ciutadà  
     si no s’expressa en castellà

Els agents de la Policia Nacional de la comissaria del districte València Centre no volen trami-
tar la renovació del DNI d’un ciutadà valencianoparlant i l’obliguen a expressar-se en castellà 
per tal de poder dur a terme l’acte administratiu. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: València  

FONT: Escola Valenciana



63. L’Ajuntament de la Pobla de Benifassà disposa de cartells d’activitats estivals  
     només en castellà

L’Ajuntament de la Pobla de Benifassà disposa de cartells d’activitats estivals només en cas-
tellà i desplaça el valencià de la cartelleria pròpia de l’Ajuntament.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: La Pobla de Benifassà     

FONT: Escola Valenciana

64. L’Ajuntament de Benaguasil no respecta el nomenclàtor en valencià

L’Ajuntament de Benaguasil, al Camp de Túria, no respecta el nomenclàtor en valencià dels 
seus carrers, com tampoc la retolació i la comunicació adreçada als veïns i a les veïnes del 
seu municipi.   

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Benaguasil    

FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la Llengua

65. L’Ajuntament de Benicàssim retola només en castellà a les seues platges

L’Ajuntament de Benicàssim, a la Plana Alta,  retola els panells informatius a les seues plat-
ges amb informació i indicacions sobre la Covid-19 només en castellà, i deixa de banda el 
valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Benicàssim      

FONT: Escola Valenciana i ACV Tirant lo Blanc 

66. L’Ajuntament d’Alcalà de Xivert – Alcossebre retola només en castellà a les seues platges

L’Ajuntament d’Alcalà de Xivert – Alcossebre, al Baix Maestrat, retola els panells informatius a 
les seues platges amb informació i indicacions sobre la Covid-19 només en castellà, i deixant 
de banda el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: d’Alcalà de Xivert – Alcossebre

FONT: Escola Valenciana 

67. L’Ajuntament de Benicarló retola només en castellà a les seues platges

L’Ajuntament de Benicarló, al Baix Maestrat,  retola els panells informatius a les seues plat-
ges amb informació i indicacions sobre la Covid-19 només en castellà, i deixa de banda el 
valencià. 



TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Benicarló

FONT: Escola Valenciana

68. L’Ajuntament de Castelló de la Plana programa uns contacontes en valencià  
     i finalment els fa en castellà

En l’activitat Contes a Peu de Mar, organitzada per l’Ajuntament de Castelló de la Plana, s’ha-
vien de realitzar uns contacontes en valencià, finalment, els contacontes se van fer íntegra-
ment en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Castelló de la Plana

FONT: Escola Valenciana i Castelló per la Llengua 

69. L’Ajuntament de Sagunt programa uns monòlegs en valencià i finalment  
     els fa en castellà

En l’activitat organitzada per l’Ajuntament de Sagunt, s’havien de realitzar uns monòlegs en 
valencià, finalment, els monòlegs es van fer íntegrament en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Sagunt

FONT: Escola Valenciana i Castelló per la Llengua 

70. L’Ajuntament del Campello retola només en castellà a les seues platges

L’Ajuntament de el Campello, a l’Alacantí –  retola els panells informatius a les seues platges 
amb informació i indicacions sobre la Covid-19 només en castellà, i deixa de banda el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: el Campello     

FONT: Escola Valenciana i ACV Tirant lo Blanc 

71. El festival Costa Blanca Film no respecta la toponímia en valencià, ni l’oficialitat  
     de llengua 

El festival de cinema Costa Blanca Film no respecta la toponímia en valencià, ni l’oficialitat de la 
llengua en les seues publicacions a les xarxes socials. Vulnera el 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. A més, tampoc respecta el topònim de la Serra Gelada. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià      

FONT: Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua i ACV Tirant lo Blanc 



72. L’Ajuntament de Santa Pola retola només en castellà a les seues platges

L’Ajuntament de Santa Pola, al Baix Vinalopó, retola els panells informatius a les seues plat-
ges amb informació i indicacions sobre la Covid-19 només en castellà, i deixa de banda el 
valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Santa Pola    

FONT: Escola Valenciana i ACV Tirant lo Blanc 

73. Els rètols dels camions de la jardineria de l’Ajuntament d’Alacant no respecten  
     la toponímia i retolen només en castellà  

Els rètols dels camions de jardineria de l’Ajuntament d’Alacant no estan respectant la topo-
nímia de la ciutat en retolar el nom d’Alacant únicament en castellà quan el seu nom oficial 
és en la denominació bilingüe, és a dir, Alacant  en valencià i Alicante en castellà, segons el 
Decret 25/1990, de 31 de gener de 1990, de Consell de la Generalitat Valenciana. Només 
retola els camions en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Alacant      

FONT: Escola Valenciana

74. L’Ajuntament d’Elda només fa programació cultural en castellà  

L’Ajuntament d’Elda només programa activitat cultural en castellà, i així obvia per com-
plet incloure dins la seua programació cultural esdeveniments i espectacles culturals 
en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Elda      

FONT: Escola Valenciana

75. El centre de Salut de Sant Joan d’Alacant no disposa d’informació en valencià  
     sobre la Covid-19  

El centre de Salut de Sant Joan d’Alacant, a la comarca de l’Alacantí, només disposa d’infor-
mació referent a la Covid-19 en castellà i, així, deixa en un segon pla el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Sant Joan d’Alacant      

FONT: Escola Valenciana



76. L’atenció telefònica personal sobre la Covid-19 de la Conselleria de Sanitat Universal  
     es realitza només en castellà

L’atenció telefònica personalitzada sobre la Covid-19 per part de Sanitat Universal i Salut Pú-
blica de la Generalitat Valenciana es realitza gairebé sempre en castellà i ocasionalment en 
valencià, i amb un temps d’espera superior a l’anteriorment citada. Això vulnera els drets de 
les persones que volen ser ateses en valencià per part del Sistema Valencià de Salut. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià        

FONT: Escola Valenciana

77. L’Ajuntament de Castelló de la Plana programa un espectacle sobre el 770 aniversari  
     del municipi i es realitza només en castellà

L’Ajuntament de Castelló de la Plana programa un espectacle sobre el 770 aniversari de la 
ciutat de Castelló de la Plana i es desenvolupa exclusivament en castellà. No hi ha possibili-
tat de veure’l en valencià ja que només es fa un únic acte, en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: Castelló de la Plana        

FONT: Escola Valenciana

78. Bombers Forestals del País Valencià reben comunicacions internes només  
     en castellà

Bombers Forestals del País Valencià, de la Societat Valenciana de l’empresa de Gestió Inte-
gral de Serveis d’Emergències de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, 
afirma que només reben comunicacions internes en castellà, i es desplaça el valencià a 
l’anonimat. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià         

FONT: Escola Valenciana

79. La piscina municipal de Benicàssim només disposa d’informació en castellà

La piscina municipal de Benicàssim, a la Plana Alta, només disposa d’informació relacionada 
amb els cursos que s’ofereixen en castellà. És responsabilitat de l’Ajuntament de Benicàssim 
que aquesta informació estiga també en valencià per tal de no generar discriminacions. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Benicàssim

FONT: Escola Valenciana



80. El Grau de Medicina de la UV no ofereix classes en valencià

El Grau de Medicina de la Universitat de València – Estudi General (pública) només ofereix 
classes en castellà, malgrat que l’alumnat de la universitat pública ha sol·licitat que s’impar-
tisquen classes també en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Universitat de València          

FONT: Escola Valenciana

81. Un restaurant de Gandia no deixa fer una reclamació valencià

Un restaurant de Gandia no atén en valencià un client i, a més, no li permet fer la reclama-
ció en valencià. Aquests fets constitueixen un incompliment de la normativa de consum 
valenciana, concretament de l’art. 8.1 de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries 
(Decret legislatiu 1/2019, del Consell, de 13 de desembre, d’aprovació del text refós de la Llei 
de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana). Igualment 
vulneren els articles 4 i 17 de la LUEV.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: 2021 LLOC: Gandia          

FONT: Escola Valenciana

82. Als pàrquings públics de Vinaròs només hi ha retolació en castellà

Els pàrquings públics gestionats per l’Ajuntament de Vinaròs no disposen de retolació en 
valencià i és tota exclusivament en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs          

FONT: Escola Valenciana

83. El supermercat Mercadona de Castalla no disposa de rètols en valencià

El supermercat Mercadona de Castalla, a la comarca de l’Alcoià, no disposa de retolació, ni 
panells informatius en valencià i els ofereix solament en castellà i en anglès. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Castalla          

FONT: Escola Valenciana

84. Una alumna de Batxillerat de la ciutat d’Alacant no pot estudiar en valencià

Una alumna de Batxillerat d’un institut públic de la ciutat d’Alacant no pot estudiar en valen-
cià les assignatures que inicialment constava que s’hi impartien i, finalment, sense cap motiu 
aparent, s’imparteixen en castellà sense complir el PEPLI. 



TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: Alacant            

FONT: Escola Valenciana

85. L’equip directiu del CEIP la Malva-rosa es queixa que el servei d’informàtica  
     no permet penjar la PGA del centre en valencià

L’equip directiu del CEIP la Malva-rosa es queixa que el servei informàtic de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport no li permet penjar la PGA del centre en valencià, però sí en cas-
tellà ja que no li reconeix cap incidència en aquest cas. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: 2021 LLOC: València             

FONT: Escola Valenciana

86. L’Ajuntament de la Vila Joiosa ha instal·lat panells viaris només en castellà

L’Ajuntament de la Vila Joiosa ha instal·lat panells viaris retolats només en castellà i obvia per 
complet el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: La Vila Joiosa              

FONT: Escola Valenciana

87. L’Ajuntament de Benissa ha instal·lat panells viaris només en castellà

L’Ajuntament de Benissa, a la comarca de la Marina Alta, ha instal·lat panells viaris retolats 
només en castellà i obvia per complet el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Benissa            

FONT: Escola Valenciana

88. La Conselleria d’Igualtat distribueix material educatiu només en castellà

La Conselleria d’Igualtat de la Generalitat Valenciana distribueix material educatiu només en 
valencià i deixa de banda el valencià, ja que no l’ofereix en la nostra llengua. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: País Valencià               

FONT: Escola Valenciana



89. La visita guiada al Palau de la Generalitat Valenciana s’ofereix només en castellà

La visita guiada al Palau de la Generalitat Valenciana oferida als ciutadans i ciutadanes no-
més es pot realitzar en castellà i en cap cas s’hi troben vídeos en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: València                

FONT: Escola Valenciana

90. L’Ajuntament del Camp de Mirra no fa les publicacions oficials en valencià 

L’Ajuntament del Camp de Mirra, a la comarca de l’Alt Vinalopó, no realitza les publicacions 
oficials en valencià i només les pública en castellà, fet que suposa un greuge important de 
cara a la població valencianoparlant del municipi. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: El Camp de Mirra          

FONT: Escola Valenciana

91. L’Ajuntament de Montanejos cancel·la un concert de Tito Pontet per cantar en valencià

L’Ajuntament de Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars, cancel·la un concert de música del grup 
Tito Pontet pel fet de cantar algunes cançons del seu repertori en valencià. Aquest fet suposa una 
vulneració molt greu i una discriminació pel fet d’expressar-se musicalment en la nostra llengua. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  

DATA: 2021 LLOC: Montanejos            

FONT: Escola Valenciana

92. Les proves d’oposició d’educació social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques  
     inclusives només estaven disponibles inicialment en castellà

Les proves d’oposició d’educació social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives de 
la Generalitat Valenciana només estaven disponibles inicialment en castellà. Posteriorment, 
l’alumnat opositor que ho va sol·licitar va poder realitzar l’examen en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2021 LLOC: País Valencià            

FONT: Escola Valenciana

93. L’Ajuntament d’Alcalà de Xivert – Alcossebre retola només en castellà els senyals  
     en commemoració del 25 de novembre

L’Ajuntament d’Alcalà de Xivert – Alcossebre, a la comarca del Baix Maestrat, deixa de banda 
el valencià i retola només en castellà els senyals en commemoració del 25 de novembre (Dia 
internacional per l’eliminació de les violències contra les dones). 



TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Alcalà de Xivert – Alcossebre          

FONT: Escola Valenciana

94. El PP, C’s i Vox porten a l’Ajuntament d’Alacant una iniciativa per prohibir  
     el terme País Valencià al plenari alacantí

Els grups municipals del Partit Popular, Ciudadanos i Vox porten a l’Ajuntament d’Alacant 
una iniciativa per prohibir el terme País Valencià al plenari de la ciutat d’Alacant. Aquest fet 
suposa un nou atac cap a la llengua, identitat i cultura pròpies del País Valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Alacant             

FONT: Escola Valenciana

95. L’Ajuntament del Campello exclou el valencià i només utilitza el castellà

L’Ajuntament del Campello, a la comarca de l’Alacantí, no fa servir el valencià en la retolació 
urbana, ni en la pàgina web, ni en les xarxes socials del consistori, en les quals, fins ara, es fa 
servir exclusivament el castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: El Campello           

FONT: Plataforma per la llengua

96. Una dona no és atesa en valencià al servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de València

Una dona embarassada, mentre està sofrint un avortament prematur i no desitjat, no és 
atesa en valencià pel servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de València i en aqueix moment 
d’angoixa és obligada a parlar en castellà a petició del cos mèdic de l’esmentat hospital. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics Individuals

DATA: 2021 LLOC: València             

FONT: Plataforma per la llengua i Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià

97. El supermercat Consum de Benimaclet no disposa de rètols en valencià

El supermercat Consum de Benimaclet, a la ciutat de València, no disposa de retolació, ni 
panells informatius en valencià, i els ofereix exclusivament en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Benimaclet (Ciutat de València)           

FONT: Escola Valenciana



98. L’Ajuntament de Vinaròs retola els passos de vianants només en castellà

L’Ajuntament de Vinaròs ha retolat els passos de vianants propers als centres educatius pú-
blics dels municipi només en castellà, de manera que es deixa de banda el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: Vinaròs

FONT: Escola Valenciana

99. El Tribunal Suprem espanyol avala la retallada de competències de l’Oficina  
     de Drets Lingüístics

El Tribunal Suprem espanyol ha avalat la retallada a l’Oficina de Drets Lingüístics de la Ge-
neralitat Valenciana que va fer el Tribunal Superior de Justícia arran d’un recurs del Partit 
Popular. Aquest fet suposa una greu vulneració de l’autogovern i dels drets civils i polítics 
dels valencians i de les valencianes. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià             

FONT: Escola Valenciana

100. Iberdrola no ofereix la possibilitat d’ús del valencià al seu web. Només castellà,  
     anglès i euskera

Iberdrola en la seua pàgina (https://www.iberdrola.es/webclifr/#/login) d’atenció als clients 
virtual, on es poden consultar els contractes, facturació, etc. apareix per defecte en castellà 
i es pot elegir un altre idioma, com l’anglés i l’euskera; però no el valencià o català. Tampoc 
ofereixen cap tramitació en valencià com són els contractes. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià             

FONT: ACICOM

101. L’Ajuntament de València utilitza la senyalística d’obres en l’entorn  
     de la Plaça Bruges únicament en castellà

L’Ajuntament de València utilitza només en castellà la senyalística provisional d’obres en l’en-
torn de la Plaça Ciutat de Bruges, fet que vulnera i incompleix el Reglament Municipal d’ús 
del valencià, a més de deixar de banda la nostra llengua. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: València             

FONT: ACICOM



102. L’Agència de tecnologia i certificació electrònica (ACCV) només permet signar  
     documents en castellà

El web de l’Agència de tecnologia i cerificació electrònica (ACCV) està únicament en castellà, 
sent impossible fer ús del mateix en la llengua pròpia Del País Valencià, el valencià. Un greu 
defecte per a la normalització en la tecnologia. Els documents signats digitalment apareix 
sempre “firmado” en castellà, impedint tindre una identitat digital en valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2021 LLOC: País Valencià             

FONT: ACICOM


