BASES DE L’ACORD SOBRE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA QUE HA D’ACREDITAR EL PERSONAL AL
SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS VALENCIANES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquestes bases pretenen contribuir a la millora de l’Administració pública valenciana com una
administració de la màxima eficàcia i pròxima a la ciutadania, una administració que ha de ser capaç
de donar atenció en les dues llengües oficials i compensar els dèficits que encara presenta en el
coneixement i l’ús d’aquella que, a més d’oficial, és la llengua pròpia del poble valencià.
En concret, les bases pretenen assegurar el compliment efectiu dels drets de la ciutadania i dels
deures correlatius de l’Administració pública que s’exposen en l’article 9.2 de l’Estatut
d’autonomia: “els ciutadans valencians tindran dret a dirigir‐se a l’Administració de la Comunitat
Valenciana en qualsevol de les seues dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua
utilitzada”. Tot això, segons assenyala el mateix article estatutari, mitjançant uns serveis “públics de
qualitat” i en el marc d’una administració “pròxima al ciutadà”.
El text de l’Estatut d’autonomia estableix en l’article 6.4 i 6.5, respectivament, que “Ningú no podrà
ser discriminat per raó de la seua llengua” i que “S’atorgarà especial protecció i respecte a la
recuperació del valencià”. La no‐discriminació per raó de llengua implica més que una garantia
genèrica i inconcreta de ser atès per l’Administració, entesa com una entitat abstracta, en la llengua
oficial i pròpia. Aquest dret s’ha de materialitzar en igualtat real de condicions per als usuaris de les
dues llengües. I és un fet que les persones que utilitzen el valencià tenen encara notables dificultats
per a rebre de l’Administració una atenció en els mateixos termes que tenen plenament assegurats
les persones que utilitzen el castellà: que en cada acte concret de relació amb l’Administració,
l’empleat públic i la unitat administrativa específica que l’atén ho farà en la llengua del ciutadà
sense necessitat de traduccions ni de transferir l’afer o el ciutadà a altres empleats o unitats.
Sobre aquest punt concret, l’Estatut d’autonomia determina, en l’article 6.6, que “La llei establirà
els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament”. En aquest doble
camp d’aplicació efectiva de l’oficialitat del valencià, Administració i ensenyament, l’ensenyament
fou cobert de manera explícita per la Llei d’ús i ensenyament del valencià, de 23 de novembre de
1983. Així, l’article 23 d’aquesta llei expressava de manera nítida la mútua implicació entre el dret
d’ús ciutadà i el deure de competència activa per la part pública: “Atesa l’oficialitat del valencià i el
castellà, els professors han de conèixer les dues llengües”, implicació que, per la mateixa oficialitat i
per les raons d’igualtat, d’eficiència i de proximitat, s’ha de fer extensiva a tots els empleats públics.
D’altra banda, l’experiència dels altres territoris de la nostra àrea lingüística on és llengua oficial i
on la competència en aquesta és des de fa ja anys un requisit per a accedir a la funció pública
demostra de manera evident que aquesta mesura ha estat un potent motor de presència pública i
de normalitat social. De fet, en aquests territoris l’ús de la llengua pròpia és manifestament més
elevat tant en l’àmbit de les respectives administracions públiques com en la societat en general.
Per tot això, les entitats que subscrivim proposem les següents,

BASES DE L’ACORD
Base 1. Competència lingüística
A fi de fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a relacionar‐se en la llengua oficial de la
seua elecció davant les administracions valencianes, s’ha de garantir la competència lingüística de
totes les persones que hi treballen.
Base 2. Capacitació lingüística del personal al servei de les administracions valencianes
El personal al servei de les administracions valencianes ha de disposar d’un nivell de coneixement
adequat i suficient de les dues llengües oficials que el faça apte per a desplegar les funcions pròpies
del seu lloc de treball.
Base 3. Ensenyament i reciclatge
El Govern de la Generalitat ha de garantir l'ensenyament del valencià al personal al servei de les
administracions valencianes i ha de fomentar mesures de reciclatge d'aquest personal.
Base 4. Relacions de llocs de treball
Les relacions de lloc de treball de les administracions valencianes han d’incloure el nivell requerit de
coneixement valencià en els termes que s’establiran reglamentàriament.
Base 5. Processos de selecció
En el procés de selecció per a accedir a places de qualsevol tipus de personal de les administracions
valencianes s'ha d'acreditar el coneixement de valencià en el grau que es determine
reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i d’adequació entre el nivell
d’exigència i les funcions corresponents.
Base 6. Provisió dels llocs de treball
El coneixement de valencià s’ha d’acreditar en la provisió dels llocs de treball en qualsevol dels
sistemes de provisió establerts per les normatives aplicables a cada àmbit. Els sindicats
representatius del personal de cada administració negociaran la seua aplicació i els nivells de
valencià mínims a exigir a cada lloc de treball.
Base 7. Exempcions en l’àmbit sanitari i de la salut
Excepcionalment, en l’àmbit sanitari i de la salut, i en garantia dels serveis públics, si hi ha necessitat
de personal i aquest no disposa de la competència lingüística acreditada, l’òrgan competent en
matèria de personal de les conselleries corresponents podran proveir els esmentats llocs de treball
amb caràcter no definitiu, mitjançant un informe que ha d’establir la vigència i l’extensió de
l’exempció esmentada.
Base 8. Transitorietat
A fi de facilitar que totes les persones puguen assolir i acreditar la competència lingüística requerida
en els processos de selecció i en els de provisió de llocs de treball, els nivells de coneixement
lingüístic establerts entraran en vigor a l’any de la publicació
oficial de la llei de la funció pública valenciana.
Base 9. Col∙laboració
Les organitzacions sindicals signants d’aquest acord ofereixen a la Generalitat Valenciana la seua
col∙laboració per donar ple compliment i efectivitat a aquestes bases, en benefici de la ciutadania
valenciana, des de l’ús normal de la llengua pròpia i de la millora de l’Administració pública.

