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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 2022

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 nomen-
clatura 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. 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

8. Toponímia del pla zonal de MetroValència castellanitzada.
La Toponímia del pla zonal de MetroValència i FGV apareix castellanitzada. Un exemple son: 
Alameda i Colón.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2021 LLOC: Àrea Metropolitana de València   
FONT: Escola Valenciana



9. El servei d’administració del centre de salut de Vinaròs no permet a una usuària par-
lar en valencià.

Una administrativa del centre de salut públic de Vinaròs no permet parlar a una usuària del 
municipi en valencià al·legant que estem en Espanya i s’ha de parlar en castellà. No és la pri-
mera vegada que personal laboral del servei d’administració se dirigeix d’esta forma cap als 
usuaris i usuàries del centre de salut de Vinaròs.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2021 LLOC: Vinaròs 
FONT: Escola Valenciana

10. Una doctora de l’hospital general de València no permet expressar-se en valencià 
una usuària.

Una usuària en una visita mèdica a l’hospital general de València no podrà ser atesa en va-
lencià per que la doctora li diu que si no li parla en castellà no li realitzarà la consulta i haurà 
de marxar de l’hospital sense ser atesa pels serveis mèdics. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2021 LLOC: València 
FONT: Escola Valenciana

11. Una clienta és expulsada d’un pub per parlar en valencià. 
Una jova de València és expulsada d’un pub de la ciutat en adreçar-se ne valencià al cambrer 
per demanar-li una taula per a ella i les seues acompanyants.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2021 LLOC: València   
FONT: Escola Valenciana

12. La carta als reis de la Generalitat Valenciana no respecta la toponímia comarcal del 
País Valencià. 

La Generalitat Valenciana dissenyà una postal i una carta als reis on apareixien el noms de 
comarques i municipis valencians. El nom de les comarques i municipis estava només en 
castellà i hi trobàvem exemples com Bajo Maestrazgo, Vinaroz, Plana Baja o Huerta Norte, tot 
vulnerant el Decret 69/2017 de la pròpia Generalitat Valenciana. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2021 LLOC: País Valencià   
FONT: Escola Valenciana



13.  Convocatòria de ple ordinari de l’Ajuntament de la Pobla de Benifassà només en 
castellà.

L’Ajuntament de la Pobla de Benifassà (Castelló) només utilitza el castellà per a les convoca-
tòries i ordres del dia dels plenaris del mateix Ajuntament, discriminant el valencià.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: La Pobla de Benifassà
FONT: Escola Valenciana

14. Plec de clàusules del lloguer del bar municipal només en castellà.
El plec de clàusules dels lloguer del bar municipal que ofereix l’Ajuntament de la Pobla de 
Benifassà només el podem trobar en castellà.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: La Pobla de Benifassà
FONT: Escola Valenciana

15. El Banc Sabadell de Gata de Gorgos discrimina el valencià.
Una clienta del Banc Sabadell de Gata de Gorgos va ser discriminada en l’oficina bancaria 
pel simple fet de parlar en valencià. El personal laboral la va obligar a parlar en castellà si no 
volia que la feren fora del local. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: Gata de Gorgos    
FONT: Escola Valenciana

16. L’Ajuntament de Xàtiva edita un joc només en castellà. 
L’Ajuntament de Xàtiva ha editat un joc infantil només en castellà òbviament una versió en 
valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Xàtiva    
FONT: Escola Valenciana

17. El calendari de la Diputació d’Alacant només s’edita en castellà.
La Diputació d’Alacant ha editat el calendari de la diputació només en castellà, s’ha obviat el 
valencià en no fer una versió en la nostra llengua. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Província d’Alacant  
FONT: Escola Valenciana



18. Campanyes del banc de sang sense el valencià.
El centre de transfusió del País Valencià, més congeut com el banc de sang realitza campa-
nyes només en castellà obviant el valencià al no fer una versió en la nostra llengua. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: País Valencià    
FONT: Escola Valenciana

19. Els valencianoparlants discriminats en el procés selectiu del cos de bombers del 
consorci provincial d’Alacant. 

Els exàmens teòrics de les proves d’accés al cos de bombers del consorci provincial d’Alacant 
comptaven amb nombrosos erros de traducció al valencià, fet que discriminava els i les as-
pirants valencianoparlants. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Alacant   
FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la llengua

20. Un restaurant de Peníscola fa fora uns clients per parlar valencià.
Un restaurant de Peníscola, comarca del Maestrat, fa fora uns clients pel simple fet d’adre-
çar-se en valencià al personal laboral del restaurant.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: Peníscola     
FONT: Escola Valenciana

21. Una professora d’un institut públic de Vinaròs no vol corregir exàmens en valencià.  
Una professora de formació professional d’un institut públic de Vinaròs es va negar a cor-
regir exàmens i treballs a l’alumnat que ho feia en valencià i digué que només podrien fer 
treballs i exàmens en castellà donat el seu origen de fora del País Valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: Vinaròs  
FONT: Escola Valenciana

22. L’Ajuntament d’Alcoi comunica els plenaris només en castellà. 
L’Ajuntament d’Alcoi només utilitza el castellà per a les convocatòries i ordres del dia dels 
plenaris del mateix Ajuntament, discriminant el valencià.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Alcoi     
FONT: Escola Valenciana



23. Els horaris de la piscina municipal d’Alcoi no estan disponibles en valencià. 
Els horaris de la piscina municipal d’Alcoi només estan disponibles en castellà, este fet discri-
mina els i les valencianoparlants al no poder obtindre’ls en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Alcoi     
FONT: Escola Valenciana

24. El telèfon d’atenció de la COVID19 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pú-
blic només atén en castellà.  

Un usuari va voler fer ús del telèfon d’atenció a la COVID19 que fica a disposició la Conse-
lleria de Sanitat Universal i Salut Pública i li van dir que només l’atendrien si s’expressava en 
castellà.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: País Valencià   
FONT: Escola Valenciana

25. Un doctor del Centre de Salut d’Elx no permet expressar-se en valencià una usuària. 
Una usuària en una visita mèdica al centre de salut d’Elx no podrà ser atesa en valencià per 
que la doctora li diu que si no li parla en castellà no li realitzarà la consulta i haurà de marxar 
de l’hospital sense ser atesa pels serveis mèdics.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individual  
DATA: 2021 LLOC: Elx 
FONT: Escola Valenciana

26. 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 individuals 
DATA: 2021 LLOC: Vinaròs     
FONT: Escola Valenciana



27. L’Ajuntament de Llucena només disposa de documentació en castellà.  
L’Ajuntament de Llucena, a la comarca de l’Alcalatén, només utilitza el castellà per a les co-
municacions i documentació del mateix Ajuntament, discriminant el valencià.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals
DATA: 2022 LLOC: Llucena       
FONT: Escola Valenciana

28. El telèfon d’atenció del 012 només atén en castellà.  
Un usuari va voler fer ús del telèfon d’atenció 012 i li van dir que només l’atendrien si s’ex-
pressava en castellà.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: País Valencià    
FONT: Escola Valenciana

29. El Teatre Principal de Castelló realitza una campanya publicitària només en castellà. 
El Teatre Principal de Castelló de la Plana realitza una campanya publicitària exclusivament 
en castellà, obviant el valencià en aquesta campanya publicitària. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Castelló de la Plana
FONT: Escola Valenciana

30. 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.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Alacant  
FONT: Escola Valenciana

31. Els missatge de vacunació de la COVID19 de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Públic només estan  en castellà.  

Els i les usuàries Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública només reben el missatge de 
vacunació de  la COVID19 en castellà, en canvi, no el reben en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: País Valencià    
FONT: Escola Valenciana



32. El web del Departament de Salut de l’Hospital General de València.   
La pàgina web del Departament de Salut Hospital General de València només està en cas-
tellà, obviant d’esta forma els drets dels i les valencianoparlants al no poder utilitzar el web 
en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Departament de Salut Hospital General de València
FONT: Escola Valenciana

33. El valencià discriminat en els cursos d’entrenador de la Generalitat Valenciana. 
Els cursos d’entrenador de nivell 1 que oferta (N1) la Generalitat Valenciana en col·laboració 
amb les Federacions de cada esport estan íntegrament en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: País Valencià     
FONT: Escola Valenciana

34. El centre de salut del Pinós sense cartelleria en valencià.
La cartelleria del Centre de Salut del Pinós, als Valls del Vinalopó, únicament en castellà, fins 
i tot les indicacions del protocol Covid-19.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: El Pinós      
FONT: Escola Valenciana

35. L’Ajuntament del Pinós només disposa de cartelleria en castellà.   
La cartelleria de l’Ajuntament del Pinós, a les Valls del Vinalopó, únicament la podem trobar 
en castellà. Este fet discrimina el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: El Pinós 
FONT: Escola Valenciana

36. Bombers Forestals del País Valencià reben comunicacions internes només en caste-
llà.

Bombers Forestals del País Valencià, de la Societat Valenciana de l’empresa de Gestió Integral 
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: 2022 LLOC: País Valencià  
FONT: Escola Valenciana



37. El CEIP Port de Sagunt només entrega comunicacions en castellà. 
El CEIP Port de Sagunt només entrega comunicacions en castellà, obviant d’aquesta manera 
les publicacions en valencià per part d’aquest centre públic del Camp de Morvedre. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Port de Sagunt       
FONT: Escola Valenciana 

38. Les visites al Castell d’Alacant només son possibles en castellà. 
L’Ajuntament d’Alacant només oferta en castellà les visites al Castell d’Alacant, este fet fa que 
els valencianoparlants i les valencianoparlants siguen discriminades.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Alacant        
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: 2022 LLOC: Mancomunitat Taula del Sénia    
FONT: Escola Valenciana

40. L’Ajuntament d’Alacant fa una exposició només en castellà. 
L’Ajuntament d’Alacant realitza una exposició sobre la història del turisme a Alacant a l’anti-
ga estació d’autobusos de la ciutat, aquest exposició només està retolada en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: Alacant  
FONT: Escola Valenciana 



41. Les proves d’accés la Policia autonòmica valenciana no tenen el valencià com a re-
quisit.  

El valencià no és requisit per a les proves d’accés a la Policia autonòmica valenciana i passa a 
ser només un mèrit. Cal recordar que aquest cos policial valencià s’ha de poder adreçar tant 
als i les valencianoparlants, com a les persones castellanoparlants. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: País Valencià      
FONT: Escola Valenciana  

42. RTVE realitza un concurs de podcats per a l’alumnat dels instituts només en castellà.    
RTVE només acceptarà podcasts en castellà per al concurs que realitza. Aquest concurs està 
adreçat a l’alumnat dels instituts de secundaria.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: País Valencià      
FONT: Escola Valenciana

43. Un doctor del Centre de Salut de Benilloba no permet expressar-se en valencià una 
usuària. 

Una usuària en una visita mèdica al centre de salut de Benilloba no podrà ser atesa en valen-
cià per que la doctora li diu que si no li parla en castellà no li realitzarà la consulta i haurà de 
marxar de l’hospital sense ser atesa pels serveis mèdics.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals
DATA: 2022 LLOC: Benilloba         
FONT: Escola Valenciana

44. La Regidoria de Consum d’Alacant només s’adreça a la ciutadania en castellà.
La Regidoria de Consum de l’Ajuntament d’Alacant només comunica i s’adreça a la ciuta-
dania en castellà, i només ho fa en valencià si els ciutadans o les ciutadanes li ho reclamen 
prèviament. Un exemple és el concurs de vídeo-cuina. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Alacant
FONT: Escola Valenciana



45. La retolació del Mercat de Mutxamel només en castellà. 
El nou mercat de Mutxamel no ha incorporat el valencià en la retolació i només ha retolat en 
castellà els panells indicatius i el rètol de la façana principal. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: Mutxamel      
FONT: Escola Valenciana

46.  La Regidoria d’igualtat d’Alacant només s’adreça a la ciutadania en castellà.
La Regidoria d’igualtat 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 prèvi-
ament.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2021 LLOC: Alacant    
FONT: Escola Valenciana

47. Professorat d’un màster de la facultat de Física i Química de la UV no respecta les 
classes en valencià. 

Professorat d’un màster de la facultat de Física i Química de la Universitat de València no res-
pecta les classes en valencià tal i com indica el propi postgrau. Les classe s’estan fent només 
en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals
DATA: 2022 LLOC: Universitat de València     
FONT: Escola Valenciana

48. Els nous contenidors de resta de l’Ajuntament de Burjassot només en castellà. 
L’Ajuntament de Burjassot ha retolat el nous contenidors de fracció resta de la ciutat exclusi-
vament en castellà, este fet discrimina el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Burjassot 
FONT: Escola Valenciana



49. L’Ajuntament de Burjassot només realitza campanyes només en castellà.
La campanya “Burjassot + limpia” de l’Ajuntament de Burjassot només incorpora el títol de 
la campanya den castellà, però a més a més, la campanya s’ha desenvolupat íntegrament en 
castellà. Este fet discrimina els i les valencianoparlants. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Burjassot 
FONT: Escola Valenciana

50.  Llibre de festes de Burjassot sols en castellà. 
L’Ajuntament de Burjassot només ha realitzat el llibre del programa de les  festes en castellà 
i ha obviant completament el valencià en les festes del municipi. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Burjassot 
FONT: Escola Valenciana  

51. Ordenances de l’Ajuntament de Burjassot que exclouen el valencià. 
L’Ajuntament de Burjassot redacta i publica les noves ordenances del municipi en castellà i 
no en valencià. Este fet discrimina les persones valencianoparlants. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Burjassot 
FONT: Escola Valenciana

52. Els Butlletins de la UMH només estan en castellà. 
Els butlletins comunicatius de la Universitat Miguel Hernández d’Elx discriminen els valencià 
ja que només s’envien a l’alumnat, professorat i altre personal en castellà.   

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Universitat Miguel Hernández d’Elx       
FONT: Escola Valenciana



53. El web de l’ACCV només 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: 2022 LLOC: País Valencià     
FONT: Escola Valenciana

54.  El servei de veterinària no opera en valencià. 
El servei de veterinària de la Conselleria de Sanitat universal i salut pública només opera en 
castellà, obviant per complet el valencià en l’esmentat servei. I concretament, en les inspec-
cions sanitàries on només se troben les actes de les tauletes digitals en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: País Valencià       
FONT: Escola Valenciana 

55. El concurs per al nomenament de la Direcció d’Administració de la CVMV no inclou 
el valencià. 

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comminació no inclou el valencià com a requisit per 
al concurs, i posterior nomenaments, de la Direcció d’Administració de la Corporació Valen-
ciana de Mitjans de Comminació. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: País Valencià       
FONT: Escola Valenciana

56. Un ciutadà de Canet d’en Berenguer rep notificacions només en castellà per part de 
l’Ajuntament. 

Un ciutadà de Canet d’en Berenguer rep les notificacions de l’Ajuntament de Canet d’en 
Berenguer exclusivament en castellà, tot i haver sol·licitat rebre les notificacions en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals
DATA: 2022 LLOC: Canet d’en Berenguer       
FONT: Escola Valenciana



57. El nou parc de calestènia de Burjassot només està retolat en castellà. 
La retolació del nou parc de calèstenia de Burjassot ha obviat el valencià i només disposa de 
retolació en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Burjassot  
FONT: Escola Valenciana

58.  Orange no permet expressar-se en valencià a un client.  
L’oficina d’Orange de l’avinguda Blasco Ibañez de València no permet expressar-se en valen-
cià a un client de l’establiment i és forçat a parlar en castellà per a poder ser atès pel personal 
laboral de la botiga. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: València   
FONT: Escola Valenciana

 

59. Turisme de Dénia discrimina el valencià.
El departament de Turisme de Dénia, a les xarxes socials, tant Facebook, com Twitter, etc, no 
utilitza el valencià en cap de les seues publicacions. Les fan totes en castellà i anglès però 
marginen el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: Dénia   
FONT: Escola Valenciana

60. No està disponible en valencià el web de l’Ajuntament del Campello. 
La pàgina web de l’Ajuntament del Campello no té versió en valencià, ja que fins ara era una 
traducció automàtica (del tot trencada) i ara n’han deshabitat directament l’opció. La versió 
en anglès hi roman.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: El Campello 
FONT: Escola Valenciana



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: 2022 LLOC: Universitat Miguel Hernández 
FONT: Escola Valenciana

62.  No està disponible en valencià el web de l’EPSA.
El web de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi (EPSA), dependent de la Universitat de Valèn-
cia, únicament tenen versió en castellà. Apareix l’opció de canviar a valencià, però aquest 
botó no funciona.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Alcoi   
FONT: Escola Valenciana

 

63. Retolació només en castellà a la parada de metro de Facultats 
El cartell del metro de la parada de Facultats està només en castellà (excepte la part que 
posa “Camp de futbol”), per tant, obvia el valencià  en la seua retolació. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: València      
FONT: Escola Valenciana

64. Un ciutadà és convidat a abandonar un supermercat per parlar en valencià. 
Un ciutadà de la ciutat de València és forçat a abandonar un supermercat de la ciutat en vo-
ler expressar-se en valencià al personal laboral de la caixa de pagament .   

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: València     
FONT: Escola Valenciana



65. L’Ajuntament de Castalla només retola i comuna per les xarxes socials en castellà.  
L’Ajuntament de Castella, a la comarca de l’Alcoià, només retola les senyals viaries en castellà. 
A més, hi ha informacions que publica a les xarxes socials oficials que estan exclusivament 
en castellà, obviant així el valencià.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Castalla       
FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la Llengua

66.  L’Ajuntament d’Alacant no respecta la seua toponímia. 
L’Ajuntament d’Alacant no estan respectant la toponímia de la ciutat en retolar el nom d’Ala-
cant 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, un exemple és l’agenda urbana 2030 d’Alacant. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: Alacant 
FONT: Escola Valenciana

 

67. La Diputació d’Alacant no atén en valencià telefònicament.
El personal d’atenció telefònica de la Diputació d’Alacant només atén la ciutadania si ho fan 
castellà, aquest fet vulnera el valencià i les persones que és comuniquen en aquesta llengua.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Província d’Alacant 
FONT: Escola Valenciana

68. Una ciutadana és obligada a parlar en castellà a l’Estació Joaquín Sorolla.
Una ciutadana és obligada a parlar en castellà a l’Oficina de Venda de Bitllets de l’Estació 
Joaquín Sorolla de València. A més a més, va ser increpada pel personal laboral de l’estació 
per parlar inicialment en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València 
FONT: Escola Valenciana



69. L’Hospital públic de la Ribera entrega les cartes de naixement i la Cartilla de Salut 
Infantil en castellà per defecte.

El centre hospitalari públic de la Ribera, a la ciutat d’Alzira, entrega a les famílies dels nounats 
i nounades una carta i la cartilla de Salut Infantil en castellà per defecte. Si les famílies volen 
rebre-ho en valencià han de fer la gestió per canviar-ne la llengua. Aquest fet discrimina 
clarament el valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Alzira
FONT: Escola Valenciana

70.  Un dentista de Sedaví no vol atendre un pacient si no parla en castellà.  
Un dentista de Sedaví força a parlar el seu pacient a parlar en castellà, i li etziba que si se-
gueix parlant en valencià no l’atendrà i no li empastarà el queixal. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals   
DATA: 2022 LLOC: Sedaví      
FONT: Escola Valenciana

 

71. L’escola infantil de Nules no utilitza el valencià coma llengua vehicular.  
Tot i que el PLC d’una escola infantil de Nules estipula que el valencià serà la llengua d’ús, des 
de l’escola s’està utilitzat el castellà com a llengua d’ús i com a llengua vehicular del centre.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Nules      
FONT: Escola Valenciana

72. El conductor d’autobús de la línia Alacant – València no vol deixar pujar al vehicle 
un valencianoparlant. 

El xofer d’autobús de la línia Alacant – València de l’empresa ALSA no vol deixar pujar al ve-
hicle un passatger per parlar valencià i li exigeix de males maneres que parle en castellà o no 
pujarà a l’autobús.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Dénia    
FONT: Escola Valenciana



73. Els rètols turístics de l’Ajuntament de Gandia releguen a una segon pla el valencià.   
L’Ajuntament de Gandia, en els panells informatius turístics que hi ha per la ciutat, relega el 
valencià a un segon plànol, en una grandària inferior al text en castellà, posant-lo en igualtat 
de condiciona a l’anglès i altres llengües, però per sota del castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Gandia       
FONT: Escola Valenciana

74.  L’Ajuntament de l’Olleria no retola, ni fa comunicacions en valencià.
L’Ajuntament de l’Olleria, a la comarca de la Vall d’Albaida, només retola i fa les seues co-
municacions en castellà, amb això, està fent que el valencià sigue una llengua relegada a 
l’ostracisme. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: L’Olleria       
FONT: Escola Valenciana

 

75. Una oficina de Correus no vol atendre un client per parlar en valencià.   
Un ciutadà de València s’adreça en valencià a una oficina de Correus de la ciutat, però ha de 
canviar de llengua per a poder ser atès. A més, el personal laboral que l’atén, constantment 
li castellanitza el nom tot i que el client li demana que no ho face. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València       
FONT: Escola Valenciana

76. L’Ajuntament de l’Alguenya no retola, ni fa comunicacions en valencià.
L’Ajuntament de l’Alguenya , a la comarca de les Valls del Vinalopó, només retola i fa les seues 
comunicacions en castellà, amb això, està fent que el valencià sigue una llengua relegada a 
un segon pla. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: L’Alguenya         
FONT: Escola Valenciana



77. L’Hospital públic d’Elda entrega les cartes de naixement i la Cartilla de Salut Infantil 
en castellà per defecte.

El centre hospitalari públic d’Elda entrega a les famílies dels nounats i nounades una carta i 
la cartilla de Salut Infantil en castellà per defecte. Si les famílies volen rebre-ho en valencià 
han de fer la gestió per canviar-ne la llengua. Aquest fet discrimina clarament el valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: Elda        
FONT: Escola Valenciana

78.  L’Ajuntament de Monòver no retola en valencià.
L’Ajuntament de Monòver , a la comarca de les Valls del Vinalopó, només retola en castellà els 
rètols, amb això, està fent que el valencià sigue una llengua relegada a un segon pla.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Monòver          
FONT: Escola Valenciana

 

79. Una administrativa del centre d’Urgències PAC Trullols de València no permet ex-
pressar-se en valencià a una usuària. 

Una usuària després d’una visita mèdica al centre d’Urgències PAC Trullols de Castelló de la 
Plana no podrà ser atesa en valencià per que l’administrativa li diu que si no li parla en cas-
tellà no li realitzarà la consulta i haurà de marxar del centre. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Castelló de la Plana
FONT: Escola Valenciana

80. LUn doctor del Centre de Gata de Gorgos no permet expressar-se en valencià una 
usuària. 

Una usuària en una visita mèdica al centre de salut de Gata de Gorgos, a la comarca de la Ma-
rina Alta,  no podrà ser atesa en valencià per que la doctora li diu que si no li parla en castellà 
no li realitzarà la consulta i haurà de marxar de l’hospital sense ser atesa pels serveis mèdics

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Gata de Gorgos           
FONT: Escola Valenciana



81. Una veïna de València rep les comunicacions en castellà quan ho havia demanat en 
valencià. 

Una veïna de la ciutat de València rep les comunicacions de l’Ajuntament de València en 
castellà, quan prèvia havia demanat que volia ser comunicada en valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València           
FONT: Escola Valenciana

82.  Un treballador de l’Ajuntament de València no vol atendre un ciutadà per parlar en 
valencià.

Un ciutadà de València ha de canviar de llengua perquè un treballador de l’Ajuntament de 
València li indica que si parla en valencià no l’atendrà i que per tant ho haurà de fer en cas-
tellà o no serà atès. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València           
FONT: ACICOM

 

83. Un ciutadà no és atès per parlar en valencià al Jaciment de l’Almoina.
Un ciutadà de València ha de deixar de parlar en valencià i és obligat a parlar en castellà si 
vols ser atès per part del personal laboral del Jaciment de l’Almoina de la ciutat de València. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València           
FONT: Escola Valenciana

84.  L’entitat ACICOM rep les comunicacions de l’Ajuntament de València en castellà. 
L’entitat ACICOM tot i haver demanat que vol rebre les comunicacions per part de l’Ajunta-
ment de València en valencià, segueix rebent les comunicacions en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals
DATA: 2022 LLOC: València             
FONT: ACICOM



85. La Policia Local de Petrer irromp en un casament i amenaça al nuvi de portar-lo al 
calabós si no parla castellà.

La Policia Local va perdonar-se en un casament en Petrer i va demanar pel responsable. El 
nuvi va indicar que era ell i va parlar en valencià, i un agent va contestar que si no parlava 
castellà el portaria “al cuartelillo”.
TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals
DATA: 2022 LLOC: Petrer             
FONT: Plataforma per la llengua

86.  El servei d’atenció al client de Sarte Audio no l’atén en valencià.
Es posa en contacte amb Sarte Audio per la reparació d’un producte que ha adquirit. L’aten-
ció que rep sempre és en castellà, tot i que ell escriu en valencià. En un moment donat li 
demanen que hi contacti en castellà perquè en valencià no l’entenen.. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: València               
FONT: Plataforma per la llengua

 

87. Les noves retolacions públiques de l’Ajuntament de Teulada no inclouen els topò-
nims en valencià.

Les noves retolacions públiques de l’Ajuntament de Teulada inclouen topònims amb formes 
castellanitzades, no la versió oficial en valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Teulada            
FONT: Plataforma per la llengua

88.  Truca al Centre de Salut de la Vila Joiosa i li demanen que parli en castellà.
La usuària truca al Centre de Salut de la Vila Joiosa i comença la comunicació telefònica ex-
pressant-se en valencià i dient «bon dia», però l’administrativa que es va posar al telèfon li 
va exigir parlar castellà. Li va dir «Si parla valencià em serà difícil entendre-la, i no la podré 
atendre». Davant eixa actitud, contrària als seus drets lingüístics, es va veure forçada a par-
lar-li castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: La Vila Joiosa                
FONT: Plataforma per la llengua



89. Des de Reto Adventur li responen dient que només el poden atendre si parla en 
castellà.

Un consumidor va comprar a través de Reto Adventur, una empresa ubicada a Alacant, i va 
haver-los d’escriure per un error en l’adreça que havia escrit. La seua resposta va ser que no-
més em podien atendre si els parlava en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: Alacant                 
FONT: Plataforma per la llengua

90.  L’Ajuntament de Cabanes instal·la nous senyals de prohibició d’estacionament no-
més en castellà.

Els nous senyals de trànsit de prohibició d’estacionament, instal·lats per l’Ajuntament de Ca-
banes (Plana Alta), són en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 
DATA: 2022 LLOC: Cabanes           
FONT: Plataforma per la llengua 

 

91. Als plafons de l’autovia de València els avisos per pluja i precaució al volant només 
consten en castellà.

Als plafons de l’autovia de València els avisos que envia la DGT són només en castellà. S’han 
detectat a l’entrada de València (pista Silla) i s’hi anunciaven fortes pluges i precaució al vo-
lant.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: València             
FONT: Plataforma per la llengua 

92.  A la recepció de l’Hospital Marina Baixa li demanen que es dirigeixi en castellà. 
Va a l’hospital per visitar un familiar. Com que no disposa d’autorització per la visita, es diri-
geix a recepció per informar del cas, i li responen que no l’atendran si no parla castellà. Ho 
repeteix en valencià més a poc a poc, sense sort. Finalment, la persona de recepció l’atén de 
males maneres, dient-li que el familiar la pot autoritzar per la visita. La seua parella es que-
da esperant-la mentres visita al familiar i escolta les crítiques des de recepció per part de la 
persona que l’havia atès.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: La Vila Joiosa             
FONT: Plataforma per la llengua



93. Una funcionària del jutjat de pau de Crevillent nega atenció a un ciutadà per expres-
sar-se en valencià.

Una ciutadana explica com ha presenciat com un senyor major era menyspreat per dirigir- se 
a la funcionària en valencià. La funcionària li ha espetat que no l’entenia i que el que havia de 
fer era parlar en la “llengua de tots”, referint- se al castellà, que ella era de la Vega Baixa i no 
parlava ni entenia el valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals  
DATA: 2022 LLOC: Crevillent           
FONT: Plataforma per la llengua 

94.  A l’Oficina de la Policia Nacional de Benidorm no li accepten un document emès pel 
registre en valencià.

A l’Oficina de la Policia Nacional de Benidorm els usuaris presenten un document emès pel 
registre en valencià per iniciar el tràmit de renovació del DNI. La persona que els atén els diu 
que no entén el document i se’n burla per estar en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Benidorm              
FONT: Plataforma per la llengua 

95. Agent de la Policia Nacional demana que li parlin en castellà en a l’oficina de renova-
ció del DNI de Dénia.

A l’Oficina de Renovació del DNI de Dénia un agent de la Policia Nacional crida als usuaris en 
castellà per ser atesos i els exigeix que li parlen en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Dénia          
FONT: Plataforma per la llengua

96.  L’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sagunt no inclou en valencià en 
l’atenció escrita.

Un usuari anònim denuncia que a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sa-
gunt ( SAIC) no hi ha atenció escrita en valencià: la pantalla on apareixen els torns és només 
en castellà, els cartells són en castellà i el justificant que et donen en fer un registre només 
en castellà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics Individuals
DATA: 2022 LLOC: València             
FONT: Plataforma per la llengua



97. L’AEAT ofereix una doble versió idiomàtica per al català/valencià i no fa el mateix 
amb les altres llengües.

Un contribuent ens informa que el programa de la declaració de la renda desdobla el pro-
grama i l’imprès que se’n genera en dues versions idiomàtiques amb la mateixa llengua amb 
els noms de “català” i “valencià”. No passa amb cap altra llengua.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: País Valencià            
FONT: Plataforma per la llengua 

98.  L’Ajuntament de Rocafort no usa el valencià en la retolació pública i que desatén les 
denúncies ciutadanes. 

L’Ajuntament de Rocafort, a la comarca de l’Horta Nord,  no usa el valencià en la retolació 
pública i que desatén les denúncies ciutadanes. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 2022 LLOC: Rocafort 
FONT: Plataforma per la llengua 

99. Metge del Centre de Salut de Quart de Poblet nega l’atenció a un pacient per parlar 
en valencià. 

Un metge del Centre de Salut de Quart de Poblet (Horta Oest) nega l’atenció a un pacient 
valencianoparlant. El vol fer fora de la consulta, i com  que el pacient no se’n va el metge 
abandona la consulta.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Quart de Poblet              
FONT: Plataforma per la llengua

100.  Li exigeixen de parlar en castellà al Centre de Salut de Campanar i li diuen que no 
tenen obligació d’entendre’l.

El divendres 22 de juliol, en la consulta d’atenció primària del Centre de Salut de Campanar 
(València), adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valen-
ciana, un pacient,es va expressar amb normalitat en valencià. La doctora que substituïa la 
que tenia assignada va negar-li el dret d’expressar-se en valencià, així com igualment li va 
negar el dret de ser atés en valencià, afirmant que no l’entén, que no té cap obligació d’en-
tendre’l i molt menys encara de parlar-lo.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València               
FONT: Plataforma per la llengua



101. La metgessa li exigeix que li parle en castellà per telèfon.
Una metgessa exigeix parlar castellà a una pacient en una trucada del centre de salut públic 
de Benifaió, a la comarca de la Ribera Alta. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Benifaió                
FONT: Plataforma per la llengua 

102.  Els panells informatius de la Via Verda del Maigmó només estan escrits en castellà. 
Un usuari denuncia que els rètols només en la via verda del Maigmó (l’Alcoià) estan escrits 
només en castellà i no en valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: Maigmó                 
FONT: Plataforma per la llengua

103. Un treballador de l’oficina del SEPE d’Alacant interromp una usuària perquè diu 
que no entén el valencià i no li ofereix cap alternativa.

Una usuària va acudir a l’oficina del SEPE d’Alacant per demanar la prestació per desocupa-
ció. Va partlar a un empleat en la finestreta en valencià i li va dir que no li podria tramitar a 
Alacant perquè ella resideix a València. Quan ella hi va insistir li va respondre “No te lo puedo 
arreglar y, además, no te entiendo”.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Alacant                  
FONT: Plataforma per la llengua

104.  A l’oficina de la Seguretat Social de Vila-real es neguen a atendre’l si parla en va-
lencià.

A l’oficina de la Seguretat Social del c/ València a Vila-real la persona que l’atén li diu: “No te 
entiendo, a mi hablame en español”. L’usuari es nega a canviar d’idioma i demana la fulla 
de reclamacions., el nom i el número d’identificació Se li entrega la fulla i la persona se’n va 
deixant-lo desatès. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Vila-real                   
FONT: Plataforma per la llengua



105. Demana informació en valencià a la Renfe de Gandia i li exigeixen parlar castellà.
Dos companyes de treball demanen informació sobre una oferta de la Generalitat Valenci-
ana per al transport en tren. La persona a la taquila els exigí canviar de llengua amb un crit 
“En castellano!”.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Gandia                    
FONT: Plataforma per la llengua 

106.  La Policia Nacional no li permet rebre còpia en valencià de la seua denúncia “per 
seguretat jurídica i eficàcia processal”.

Un ciutadà que va posar una denúncia i va ser atès en valencià a la comissaria d’Abastos de 
la Policia Nacional a València explica que va sol·licitar una còpia de la denúncia en valencià 
(li havien fet en castellà tot i que ell s’expressara en valencià). Li van respondre que no era 
possible per motius de “seguretat jurídica” i “eficàcia processal”

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València                     
FONT: Plataforma per la llengua 

107. Un àrbitre exigeix a l’entrenador de la UD Carcaixent que parle castellà “para res-
petarnos”.

En acabar un partit de futbol masculí de la UD Carcaixent contra l’Ontinyent, a la lliga regi-
onal (valenciana) preferent, l’entrenador de l’Ontinyent va demanar explicacions a l’àrbitre. 
L’entrenador va quedar sorprés amb l’actitud de l’arbitre i va explicar-ho així:  “Ha estat molt 
irrespectuós, el primer que ha dit és que per respectar-nos havíem de parlar-li en castellà”.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: Carcaixent                      
FONT: Plataforma per la llengua 

108.  La Diputació de Castelló programa anuncis televisius amb finalitat turística a 
Àpunt en castellà.

Una espectadora d’Àpunt veu que el Patronat de Turisme de la Diputació de Castelló s’anun-
cia en castellà a la televisió pública valenciana Àpunt.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: Província de Castelló                       
FONT: Plataforma per la llengua 



109. Se li nega l’opció d’expressar-se en valencià a urgències. 
Un conegut Tiktoker en valencià denuncia que no l’han deixat expressar-se en valencià com 
a pacient a un servei d’Urgències al centre de salut de Sagunt, a la comarca del Camp de 
Morvedre. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: Sagunt                        
FONT: Plataforma per la llengua 

110.  El Registre Civil de Dénia rebutja un canvi a la forma valenciana d’un cognom. 
El Registre Civil de Dénia rebutja un canvi a la forma valenciana d’un cognom tot al·legant 
que la forma castellana del mateix està molt generalitzada.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals   
DATA: 2022 LLOC: Dénia                         
FONT: Plataforma per la llengua 

111. El SAIC de l’Ajuntament de Sagunt entrega els justificants de registre només en 
castellà.

A l’Ajuntament de Sagunt la pantalla que indica el torn del Servei d’Atenció i Informació al 
Ciutadà i l’àudio a Camí Reial i a la Tinença de l’Alcaldia estan només en castellà. Els justifi-
cants de registre que es donen als SAIC estan també solament en castellà, així com les ins-
tàncies i bona part de la senyalètica als edificis.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals   
DATA: 2022 LLOC: Sagunt                          
FONT: Plataforma per la llengua 

112.  L’Hospital La Fe de València envia les citacions només en castellà.
Una usuària denuncia que les citacions que fa La Fe de la ciutat de València són escrites com-
pletament en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals   
DATA: 2022 LLOC: Sagunt                          
FONT: Plataforma per la llengua



113. Caixers d’entitats bancàries separen valencià de català.
A les opcions d’idioma als caixers i en línia es fa secessió lingüística entre valencià i català.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius    
DATA: 2022 LLOC: País Valencià                           
FONT: Plataforma per la llengua  

114.  L’INVASSAT només publica les estadístiques de les malalties professionals en cas-
tellà.

L’INVASSAT, organisme depenent de la Secretaria Autonómica de Treball de la Conselleria 
d’Economia ha publicat les estadístiques de les malalties professionals de l’últim any. Del 
valencià només fa ús en el títol: Estadístiques.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius   
DATA: 2022 LLOC: País Valencià                           
FONT: Plataforma per la llengua 

115. L’Ajuntament de Terrateig notifica les multes d’aparcament només en castellà.
L’Ajuntament de Terrateig, a la comarca de la Vall d’Albaida, notifica les multes d’aparcament 
només en castellà, aquest fet, discrimina la població valencianoparlant. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius   
DATA: 2022 LLOC: Terrateig                            
FONT: Plataforma per la llengua 

116.  La conselleria de sanitat exclou el valencià dels recordatoris.
La Conselleria de Sanitat universal i Salut pública envia recordatoris de cita mèdica per SMS 
i ho fa només en castellà. Fins i tot s’ha denunciat la qüestió al Síndic de Greuges però no hi 
ha hagut canvi. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius   
DATA: 2022 LLOC: País Valencià                             
FONT: Plataforma per la llengua



117. El Col·legi Oficial d’Infermeria d’Alacant no ofereix atenció en valencià als col-
legiats.

El col·legi oficial d’infermeria d’Alacant no ofereix atenció en valencià als seus col·legiats, ni 
tan sols la seua pàgina werb, formularis o informació podem trobar-la en valencià. A més, el 
personal administratiu no es dirigeix en valencià i fa canviar de llengua als usuaris al·legant 
que no acaba d’entendre les demandes dels mateixos. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius   
DATA: 2022 LLOC: Província d’Alacant                              
FONT: Plataforma per la llengua  

118.  A les urgències l’Hospital Clínic de València li demanen de parlar en castellà si vol 
ser atès.

Un ciutadà va acudir a les urgències de l’Hospital Clínic de València per un dolor intens a 
la panxa. Quan va explicar a la doctora el problema que tenia, la dona li va respondre: “por 
favor, en castellano”. El pacient tenia molt de dolor i en aquell moment no es va sentir en cor 
de reclamar els seus drets lingüístics.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 
DATA: 2022 LLOC: València                               
FONT: Plataforma per la llengua

119. L’Ajuntament de Vinaròs instal·la diversos rètols de retolació urbana només en 
castellà.

Al municipi de Vinaròs, a la comarca del Maestrat, hi ha instal·lats per tota la població una sè-
rie de rètols en castellà, amb informació de circulació de vehicles, quan es tracta d’un poble 
valencianoparlant, d’acord amb la Llei 4/1983, d’Ús i ensenyament del valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius  
DATA: 2022 LLOC: Vinaròs                                
FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la llengua

120.  Megafonia informativa només en castellà als serveis de Mitja Distància de RENFE.
A la línia L7 (Tortosa-Vinaròs-Castelló-València) de Mitjana Distància de Renfe la megafonia 
informativa o és exclusivament en castellà o bé no hi ha megafonia, segons informa un usu-
ari.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius   
DATA: 2022 LLOC: País Valencià                             
FONT: Plataforma per la llengua



121. Un usuari del centre de salut d’Alfafar no és atès per parlar en valencià.
Un pacient del centre de salut públic d’Alfafar, a la comarca de l’Horta Sud, no és atès pel 
doctor en parlar-li en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals   
DATA: 2022 LLOC: Alfafar                                  
FONT: Escola Valenciana i Plataforma per la llengua

122.  Un usuari del centre de salut d’Alacant no és atès per parlar en valencià.
Un pacient del centre de salut públic d’Alacant, a la comarca de l’Alacantí, no és atès per la 
doctora en parlar-li en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals   
DATA: 2022 LLOC: Alacant                                   
FONT: Escola Valenciana

123.  El procés de selecció per al consell rector de la CVMC no demana el valencià com a 
requisit. 

El procés de selecció per al consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comu-
nicació (CVMC) no demana el valencià com a requisit, sinó com a mèrit. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius    
DATA: 2022 LLOC: País Valencià                                    
FONT: Escola Valenciana 

124. Consulta pública ordre de subvencions IVC únicament en castellà.
Moltes de les consultes públiques s’han fet només en castellà: festivals audiovisuals, jorna-
des, cineclubs, produccions audiovisuals, exhibició en sales de cinema, escritures de guió i 
projectes obres audiovisuals https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/institucio

TIPOLOGIA: Drets lingüístics i participació
DATA: 2022 LLOC: Institut Valencià de Cultura
FONT: ACICOM

125. Notificacions únicament en castellà del servei de personal de l’Ajuntament de Va-
lència

El Servei de personal incompleix el mateix Reglament Municipal d’Ús del Valencià , que exi-
geix que per defecte es comunique amb tot el funcionariat en valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics i participació
DATA: 2022 LLOC: València 
FONT: ACICOM



126.  La Generalitat Valenciana exclou de la capacitació lingüística les àrees de Justícia i 
Sanitat. 

Per a una bona atenció a la ciutadania cal que el funcionariat de qualsevol àmbit pugue ex-
pressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials del País Valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius    
DATA: 2022 LLOC: País Valencià                                    
FONT: Escola Valenciana
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