
_____________________________________________, que visc al carrer / a la plaça 
____________________________________________________, núm. ________, 
d_______________________________________ (codi postal____________), comarca de 
_________________________________, amb document d’identitat núm. ____________________,

EXPOSE:   Que,  mitjançant  escrit  de  data______________________,  registre  d’entrada
número______________,  vaig  sol·licitar  d’aqueixa  administració  que totes  les
comunicacions em fossen adreçades, de manera íntegra i exclusiva, en llengua
catalana, anomenada valencià en l’Estatut d’Autonomia valencià. 

Que he rebut contestació a aquest escrit on s’assenyala que el català no és el nom
de la llengua oficial establert en l’Estatut d’Autonomia valencià i que, per tant, no
podeu atendre la meua petició.

Que  aquesta  argumentació  que  doneu  contradiu  clarament  la  legislació  i  la
jurisprudència sobre la matèria. I tot això fonamentat en les raons següents:

a) En la meua instància us indicava clarament quina és la llengua oficial en què vull
les comunicacions i que tant pot anomenar-se  valencià  com  català, de la mateixa
manera que ocorre amb el nom de l’altra llengua oficial, castellà o espanyol.
b) Que d’acord amb la Sentència 75/1997 del Tribunal Constitucional, de 21 d’abril, i
amb les nombroses sentències del Tribunal Suprem, entre les quals, la de 15 de març
de 2006 (que resol el recurs de cassació núm. 8.075/1999), de 23 de setembre de
2008 (que resol el recurs de cassació 7273/2005) o la de 24 de juliol de 2012 (que
resol el recurs de cassació 291/2002) i segons totes les sentències concordants del
Tribunal Superior de Justícia valencià, entre les quals, la 330/2004, de 4 de març de
2004, la 393/2004, de 25 de març de 2004 o la 4/2013, de 15 de gener de 2013 (amb
un total de 46 sentències entre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i el
Tribunal  Superior  de  Justícia  valencià) el  nom  estatutari  de  valencià té,  com  a
equivalent  a  la  denominació  llengua  catalana, una  fonamentació  científica  i
acadèmica  confirmada  per  la  legislació  de  l’Estat,  perquè  és  “una  de  les
denominacions amb un suport científic, acollida en una norma reglamentària dictada
per  l’administració  general  de  l’Estat  amb  la  corresponent  habilitació  de  llei”
(sentència del Tribunal Constitucional 75/1997).
c) La  denominació  català aplicada  a  la  llengua  pròpia  dels  valencians  és
plenament conforme amb l’Estatut d’Autonomia, amb la Constitució i amb el marc
legal general. És així que el Tribunal Constitucional afirma en l’esmentada sentència
que el fet que “es denomine indistintament valencià o català [...] no contradiu valors,
béns o interessos constitucionalment tutelats i no vulnera cap precepte legal”.
d) Segons  l’Estatut  d’Autonomia  valencià  (articles  6.8  i  41),  l’Acadèmia
Valenciana  de  la  Llengua és  la  “institució  normativa”  en  referència  a  la  llengua
pròpia,  amb resolucions  en  matèria  lingüística que són “d’aplicació  obligatòria  a
totes  les  administracions  públiques”  radicades  en  aquesta  comunitat  autònoma.



L’Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua  estableix  en  el  seu  dictamen,  de  caràcter
oficial, de  9 de febrer de 2005 (Resolució 2/2005, de 29 de març, de la Presidència
de  l’Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua, publicada  en el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat Valenciana el 12 de març i el 6 de maig de 2005), els punts següents
(núm. 4 i 6, respectivament, del dictamen): 
d.1)  “la  denominació  històrica  de  valencià  ha  coexistit  amb  la  de català,
documentada en determinades fonts valencianes [...] i generalitzada en l’àmbit de la
romanística i de la universitat valenciana de les últimes dècades”;

d.2) “hi ha dos denominacions igualment legals per a designar esta llengua: la de
valencià,  establida en l’Estatut  d’Autonomia  de la  Comunitat  Valenciana,  i  la  de
català, [...] avalada per l’ordenament jurídic espanyol [...] i la jurisprudència”.

Per això, us

DEMANE: Que respecteu la legislació i la jurisprudència pel que fa al nom de la llengua pròpia 
del valencians i que, en conseqüència, em remeteu tota la documentació en llengua 
catalana, anomenada també valencià en l’Estatut d’Autonomia.  

Signat: ________________________________________

_________________________, d_______________ de 2_____
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