REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
DEL MUNICIPI DELS POBLETS
Seguint els mandats constitucionals (art. 3) i estatutari (art.7), l’article 28 de la Llei d’üs
i ensenyament de la Generalitat Valenciana atorga a les corporacions locals la potestat
de regular i fomentar dins de l’àmbit de les seues competències l’ús del valencià,
d’acord amb els principis generals establerts en aquesta llei, el principi bàsic de la qual
és el fet d’atribuir al valencià el caràcter de llengua pròpia. Aquesta declaració suposa
que també ho és de l’administració local.
L’Ajuntament dels Poblets, a través de les seues accions, però sobre tot, i el seu
compromís ineludible en la defensa i promoció del valencià, patrimoni cultural del
nostre poble i la més peculiar senya d’identitat.
El sotmetiment que la nostra llengua ha patit durant segles ha creat situacions
diglòssiques, a més d’actituds i hàbits socials que obstaculitzen la recuperació de la
plena identitat del poble valencià.
És per això que aquest reglament tracta de restablir el valencià al lloc que li correspon i
disposa les mesures pertinents per tal d’impulsar-ne el seu ús en tots els camps de la
nostra societat.
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1.- El present reglament té com a objectius específics els següents:
a) Fer efectius els drets de tots els ciutadans a conèixer a usar el valencià
b) Fomentar els criteris d’aplicació del valencià a l’Ajuntament
c) Regular els criteris d’aplicació del valencià a l’Ajuntament
d) Garantir, atenent els principis de gratuïtat i voluntarietat, el cone ixement i ús
del valencià dins de l’àmbit competencial de l’Ajuntament
Article 2.- Basant-se en la Llei d’ús i ensenyament del valencià (art. 2 i 7) el present
article declara el valencià com a llengua pròpia de l’Ajuntament dels Poblets i la seua
administració.
Article 3.- L’Administració local adoptarà les mesures que calguen per a garantir l’ús
normal, la promoció i el coneixement del valencià.
TÍTOL I: DEL VALENCIÀ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Article 4.- La redacció de les disposicions normatives amb caràcter general, bans,
edictes, resolucions, convocatòries, actes i altres documents públics es faran en
valencià.
Article 5.- En la vida institucional, el valencià, com a llengua pròpia, ha de ser
l’habitual en la producció administrativa i en les relacio ns públiques.
De la mateixa manera les comunicacions i altres documents administratius es faran en
valencià.
Article 6.- Així mateix aniran en valencià les retolacions dels carrers, indicadors
urbans, edificis, locals, compartiments, etc., dependents de l’Ajuntament.

Article 7.- Un Gabinet de normalització lingüística d’àmbit municipal, dependent de la
Regidoria de Cultura, realitzarà les següents funcions:
a) Assessorament i correcció lingüística tant del personal de l’Ajuntament com per a
qualsevol que ho sol·licite.
b) Organitzar cursos de reciclatge per empleats públics en general.
c) Dissenyar i dur a terme campanyes encaminades a la progressiva normalització del
valencià.
d) Complir i desplegar el present reglament.
TITOL II: DE L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES RELACIONS EXTERNES DE
L’AJUNTAMENT.
Article 8.- L’Administració de l’Ajuntament s’adreçarà a l’administrat en valencià.
Article 9.- La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis a
periòdics, revistes, cunyes radiofòniques, cartells, etc., es farà íntegrament en valencià.
Article 10.- Com a regla general l’Ajuntament podrà subvencionar qualsevol tipus
d’activitat pel fet d’usar com a vehicle d’expressió social el valencià.
Article 11.- L’Ajuntament subvencionarà les Associacions sense finalitat lucrativa per
les següents activitats:
a) Programes generals i activitats de foment del valencià.
b) Retolació en valencià dels seus locals o dependències.
c) Ús del valencià en els seus escrits, tant interns com públics.
d) Cursos de valencià per als seus associats.
e) Altres activitats que es consideren d’interès per al foment de la nostra llengua.
Article 12.- L’Ajuntament beneficiarà els comerços i indústries per les següents
activitats:
a) Retolacions d’edificis, fàbriques, dependències i vehicles.
b) Denominació dels productes i dels seus etiquetatges.
c) Cursos de valencià per al personal de l’empresa.
d) Altres activitats que es consideren d’interès per el foment del valencià. Seguint allò
establert a l’article 30.1 de la Llei d’Ús i Ensenyament, un acord del Plenari
establirà la forma (subvenció, bonificació, etc.) i a quantitat del benefici.
Article 13.- L’Ajuntament a través del Ganivet de Normalització Lingüística durà a
terme les campanyes informatives per a donar a conèixer aquesta avantatges a la
població.
Article 14.- En els òrgans de direcció educatius amb representació municipal,
l’Ajuntament defensarà l’ensenyament de i en valencià com a criteri bàsic d’actuació.
Article 15.- L’Ajuntament garantirà l’ensenyament del valencià a tots aquells que
vulguen aprendre’l i així ho sol·liciten.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L’Ajuntament adoptarà les oportunes mesures per a que en el termini d’un any a partir
de l’aprovació del present reglament les disposicions compreses en els art. 5, 7 i 9
siguen plenament realitzades.
Les disposicions que emanen de la resta de l’articulat seran plenament vàlides a partir
de l’aprovació d’aquest reglament, i entrarà en vigor quan s’haja publicat íntegrament el
seu text en el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini a què es
refereix l’article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril.

