REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE CARLET
(BOP València núm. 145, de 19 de juny de 1992)
Article 1.
1. Aquest Reglament de Normalització Lingüística té l'objectiu de fer complir el que
preveu l'article 7 de l'Estatut i la Llei de la Generalitat Valenciana 4/83, referent a la
regulació i normalització de la nostra llengua en l'àmbit municipal, que abasta tant
l'àmbit intern com el de les relacions de l'Ajuntament amb els ciutadans i ciutadanes i
amb la resta d'institucions públiques o privades.
Article 2.
1. El valencià, com a forma d'expressió pròpia de la ciutat de Carlet, ho és també del seu
Ajuntament.
2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de conéixer-lo i usar-lo oralment i per
escrit en totes les seues activitats davant l'Ajuntament, on aquestes manifestacions
tindran plens efectes administratius i jurídics.
3. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, públics o
privats, no poden donar lloc a cap mena de discriminació, si són expressats totalment o
parcial en valencià, i produeixen plens efectes administratius, igual com si foren
expressats en castellà.
Article 3.
Atés el que disposa l'article 2.1 del present reglament,
1. Qualsevol activitat administrativa de l'Ajuntament es realitzarà preferentment en
valencià.
2. La redacció de tot tipus de documents, tant d'ús intern com els dirigits als ciutadans i
ciutadanes o altres institucions dins l'àmbit territorial de la nostra comunitat autònoma o
aquelles comunitats que comparteixen la nostra pròpia llengua, es faran en valencià. No
obstant això, l'Ajuntament respectarà la voluntat de tots aquells ciutadans o ciutadanes
quant a la llengua en què vulguen rebre les notificacions particulars. Les notificacions
que suposen obligacions fiscals per als ciutadans i ciutadanes es redactaran en castellà i
en valencià, amb una disposició preferent en l'imprés per a la versió valenciana.
En qualsevol cas, tota comunicació genèrica de l'Ajuntament, ja siga en forma de bans,
anuncis, cartells, fulls informatius, revistes o butlletins d'informació, catàlegs, publicitat,
memòries, plànols, etc., serà en valencià.

3. Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic o amb la redacció de
qualsevol tipus de documentació municipal seran atesos per empleats que tinguen un
coneixement suficient del valencià per tal que puguen atendre amb normalitat les
funcions que se'ls encomanen.
Article 4.
Es garanteix el dret dels ciutadans i ciutadanes a dirigir-se a l'Ajuntament en qualsevol
de les dues llengües oficials.
Article 5.
1. Totes les retolacions i indicacions existents als immobles i dependències dels serveis
municipals, així com les inscripcions i retolacions d'identificació de béns de propietat
municipal (vehicles, maquinària, immobles i utillatge en general) es faran en valencià.
2. De la mateix manera, la retolació i identificació de carrers i places de la ciutat o de
qualsevol altra activitat sobre la qual tinga competència l'Ajuntament, es farà en
valencià.
Article 6.
En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Carlet subvencionarà, mitjançant
els pressupostos anuals, les activitats de tot tipus relacionades amb el foment de l'ús del
valencià i seguirà els criteris que aprovarà el propi Ajuntament.
Article 7.
L'Ajuntament de Carlet exceptuarà o bonificarà d'obligacions fiscals, atesos els acords
municipals, els actes i manifestacions relacionades amb l'ús, foment, divulgació i
extensió del valencià.
Article 8.
L'Ajuntament de Carlet promourà l'ús social del valencià, per a la qual cosa prendrà
iniciatives tendents a estendre'n l'ús, tant oral com escrit, entre les entitats de tot tipus,
públiques o privades, existents a la nostra ciutat.
Article 9.
L'Ajuntament de Carlet impulsarà l'ús vehicular del valencià en els diferents nivells
d'ensenyament existents a la nostra ciutat, i podrà incentivar-ne l'ús, atesa la legislació
vigent.
Article 10.
El valencià serà la llengua vehicular dels mitjans de comunicació audiovisuals que
depenen de l'Ajuntament.
Article 11.

L'Ajuntament regularitzarà amb criteris filològics els topònims del nostre terme
municipal, la forma oficial dels quals serà sempre la valenciana i es difondrà perquè en
prenguen coneixement els ciutadans i ciutadanes. També promourà la valencianització
dels antropònims.
Article 12.
Per tal de complir el que estableix aquest Reglament, en allò que fa referència als llocs
de treball i personal de l'Ajuntament, s'hauran de complir els requisits següents, d'acord
amb l'article 30, punt 3 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, i es tindrà en
compte la legislació relativa a la funció pública.
1. L'Ajuntament indicarà els llocs de treball per als quals siga preceptiu el coneixement
del valencià.
2. A les bases de la convocatòria per a l'accés a qualsevol lloc de treball de l'Ajuntament
o qualsevol dels òrgans que depenguen d'ell, s'indicarà l'exigència del coneixement del
valencià, obligatòriament per als llocs indicats segons el punt anterior, i optativa per a la
resta; en aquest darrer cas puntuarà el coneixement de la nostra llengua.
En allò que fa referència al personal, l'Ajuntament informarà els representants sindicals.
Article 13.
Per tal d'actualitzar el coneixement del valencià dels treballadors i treballadores de
l'Ajuntament, aquest organitzarà cursos de reciclatge permanent, als quals podran
assistir els treballadors i treballadores de l'Ajuntament.
Article 14.
Es crearà una oficina municipal per a la promoció de l'ús del valencià, els objectius de la
qual seran els següents:
a) Donar compte de totes les ajudes per al foment de l'ús del valencià destinades a la
seua normalització procedents de la Generalitat, per tal de garantir que tots els ciutadans
i ciutadanes (especialment comerços i professionals) tinguen un coneixement directe
d'aquestes mesures. Alhora, facilitarà els tràmits a tota persona interessada perquè puga
beneficiar-se d'aquestes ajudes.
b) Assessorar i corregir lingüísticament els textos a normalitzar presentats per les
persones interessades en les bonificacions fiscals incloses en aquest reglament.
c) Assessorar i corregir textos, dins de les possibilitats materials existents, a tots aquells
professionals que en la seua activitat laboral fan ús habitual del valencià a nivell oral i
escrit.
d) Orientar totes aquelles entitats públiques o privades que ho demanen sobre el tipus de
proves a realitzar en les seues convocatòries d'accés en les quals s'exigesca el
coneixement del valencià.

e) Assessorar, preparar i proposar la baremació d'aquells exercicis de valencià a realitzar
en les proves d'accés de les convocatòries públiques de l'Ajuntament en què s'exigesca
coneixement del valencià.
f) Organitzar i desenvolupar cursos de reciclatge permanent per a funcionaris, empleats
públics i veïns i veïnes en general. També es prestarà aquest servei, en la mesura de les
possibilitats, a les entitats que ho sol·liciten formalment.
g) Fomentar i dur a terme plans d'activitats i campanyes encaminades a la progressiva
normalització del valencià.
h) Lliurar informes i assessorar les entitats públiques i privades perquè col·laboren
activament en la difusió de l'ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota
mena, i en les comunicacions orals.
i) Proposar i realitzar totes les diligències necessàries perquè la presència del valencià al
carrer siga notable.
j) Tenir com a funció bàsica el compliment i l'aplicació d'aquest reglament.
Article 15.
Per a dur a terme totes les funcions assignades a l'Oficina, caldrà dotar-la, com a mínim,
amb els mitjans humans i materials següents:
a) Un tècnic de promoció lingüística.
b) Un auxiliar administratiu, com a mínim.
c) La infrastructura material necessària per a un bon funcionament.
Article 16.
L'Ajuntament de Carlet haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària
per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l'«Oficina municipal per a la
promoció de l'ús del valencià».
Disposició final.
Aquest reglament entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini que assenyala
l'article 5 de la Llei de Bases de Règim Local.
Carlet, 1 de juny de 1992
L'alcalde

