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Managing multilingualism at a university requires planning and coordinating linguistic 

usages. Valencian public universities have been symbolically important in the 

standardization process and recovery of the Catalan language, but their role is conditioned 

by the general evolution of the language in the region, by other Valencian institutions and by 

state and regional regulations on linguistic rights and duties affecting members of the 

university community. In the case of the University Jaume I, its own by-laws and other 

internal rules on the use of languages are also to be taken into account. In the daily activities 

at the University, problems, conflicts and complaints require that solutions can be found in 

those regulations. From the perspective of students, can they claim the right to higher 

education in Catalan? If the syllabus specifies that lectures will be given in any particular 

language, how can linguistic security be ensured in the classroom? If knowledge of the 

Catalan language is required to access jobs in public services, how can users demand that 

University personnel use that language when addressing them? What language skills can be 

required from teaching staff? And what linguistic knowledge should students possess when 

completing their course of study? This paper aims to analyze how to answer these questions 

from the application of current regulations and the principles governing language policies by 

commenting on practical cases. 

Keywords: linguistic planning; normalization; linguistic security; linguistic subsidiarity 

 

La gestió del multilingüisme a la universitat necessita d’una planificació lingüística que 

ordene i harmonitze l’ús de les llengües que hi conviuen. L’actuació de les universitats 

públiques valencianes, simbòlicament importants en el procés de normalització i valorització 

de la llengua, està condicionada per l’evolució general del canvi lingüístic en el conjunt del 

territori i en la resta de les institucions valencianes i també per la normativa autonòmica i 

estatal sobre drets i deures lingüístics de les persones que conformen la comunitat 

universitària. En el cas concret de la Universitat Jaume I, a més a més, pels Estatuts i la resta 

de normes internes sobre els usos de les llengües. En els quefers diaris de la comunitat 

universitària sorgeixen problemes, denúncies i queixes que obliguen a trobar solucions en 

aquestes normatives. Des de la perspectiva de l’estudiantat, és un dret rebre la docència 

universitària en català? Si es publica que la docència s’imparteix en una llengua determinada, 

com es protegeix la seguretat lingüística a l’aula? Si s’exigeix el català per a l’accés a la 

funció pública, com pot exigir l’usuari que les comunicacions del personal d’administració i 

serveis es facen en català? Quins requisits de capacitació lingüística es poden plantejar al 

personal docent? I quina capacitació es pot exigir de l’estudiantat en finalitzar els estudis? 

Aquesta comunicació pretén analitzar com respondre a aquestes preguntes des de l’aplicació 

de la normativa vigent i els principis que governen les polítiques lingüístiques amb casos 

pràctics. 

Paraules clau: planificació lingüística; normalització; seguretat lingüística; subsidiarietat 

lingüística 
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1. Dret lingüístic versus igualtat lingüística a l’ensenyament 

El concepte de dret lingüístic, en el sentit d’exigir allò que ens és degut, de reparar greuges 

i retornar la nostra llengua a la categoria i el lloc que mereixen els seus usuaris, acabant 

amb la situació de deixadesa i deterioració en què es troba, passa, ara per ara, per caminar 

cap a la igualtat lingüística entre les dues llengües oficials, el castellà i el valencià. Aquest 

anivellament és necessari, en general, a totes les administracions públiques del País 

Valencià i, entre aquestes, a la universitat. La idea d’avançar cap a la igualtat lingüística 

al País Valencià no és nova: fa trenta-quatre anys, la Generalitat Valenciana (1983: 

preàmbul, §IV), ho explicitava a la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV): 

la nostra irregular situació sociolingüística exigeix una actuació legal, que sense tardar acabe 

amb la postració i propicie l'ús i ensenyament del valencià per tal d'assolir l'equiparació total 

amb el castellà.  

Però «assolir» la igualtat, la normalització lingüística, incorpora, per definició, un 

element dinàmic: la idea de procés. I, en el cas d’una llengua minoritzada, d’implantació 

de mesures per consolidar la llengua pròpia. Així ho recollien Alcaraz, Isabel i Ochoa 

(2005: 255-297), en incorporar una reflexió de Vernet al voltant de la celebració dels 20 

anys de la LUEV. 

Tanmateix, el potencial de la llengua castellana, així com d’altres llengües (actualment i en 

especial l’anglès), posa en qüestió la possibilitat que la llengua catalana cobreixi totes les 

funcions que pot desplegar una llengua. Per tant, per evitar el retrocés de la llengua catalana, 

davant d’altres llengües amb més parlants o més potents en determinats àmbits (en l’econòmic, 

el científic...), caldrà seguir protegint i fomentant la llengua catalana, així com assegurant uns 

camps en els quals la llengua catalana sigui predominant a fi de fer-la necessària i evitar la 

seva desaparició. 

El concepte de «llengua necessària» que utilitza Vernet en aquesta cita és indestriable 

del concepte de subsidiarietat lingüística que comentarem després. És així que entenem 

que l’única manera que la llengua pot caminar cap a la igualtat en l’ensenyament al País 

Valencià, i en concret a la Universitat Jaume I de Castelló, és fent-la llengua necessària. 

Què vol dir això? En les conclusions de l’estudi Els usos lingüístics a les universitats 

públiques valencianes (Aparici et al., 2011: 254) es respon a la pregunta: 

Per a entendre’ns, una política d’igualtat de les dues llengües tindria com a objectiu aconseguir 

al cap dels propers 25 anys (un termini menor probablement no seria factible) una universitat 

valenciana bilingüe, és a dir, una universitat on el 50% de la docència es faça en valencià, 

distribuïda harmoniosament i equitativa per totes les àrees de coneixement de totes les 

titulacions i postgraus, tant en les assignatures obligatòries com en les optatives. Cal fer notar 

que no parlem de duplicar la docència fent dues línies íntegres, una en valencià i l’altra en 

castellà, sinó, tot el contrari, apuntem a una distribució docent en què el valencià estiga 

aleatòriament distribuït en la meitat de les assignatures, que l’alumnat haurà de cursar sense 

reparar en quina llengua s’imparteixen. 

A la Universitat Jaume I de Castelló, d’acord amb aquestes premisses, caldria un 

canvi de model. Actualment, i des de l’any 1992, en aquesta Universitat se segueix un 

model d’ensenyament basat en el voluntarisme del professorat; és a dir, les assignatures 

es donen en la llengua que cada professor o professora decideix d’impartir l’assignatura. 

No hi ha línies d’ensenyament en valencià o en castellà com en altres universitats del País 

Valencià, ni altres eines que permeten garantir la necessitat de la llengua. Anys després 
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de l’aposta per aquest model, les dades ens mostren una situació d’estancament en la 

progressió d’augment de la docència en valencià: 

 

Gràfic 1. Percentatge d’ensenyament per llengües a la Universitat Jaume I de Castelló (titulacions, sense 

comptar els crèdits d’àrees lingüístiques) des del curs 2011/2012 al 2016/2017 

 

A la Universitat Jaume I, l’ús de la llengua pròpia ha tocat sostre: tot el professorat 

que vol fer les classes en valencià per qüestions ideològiques, per convenciment de fer-

les en la llengua pròpia, etc., ja ho fa. Una vegada assolit el límit que permet la voluntat 

o el voluntarisme individual en què es basa el model, per aconseguir altres fites hauríem 

de reclamar la responsabilitat institucional. L’establiment d’objectius d’augment de la 

docència en valencià en les diverses titulacions és una via possible que es podria concretar 

en l’objectiu d’un 50% de la docència de totes les titulacions, exclosos els crèdits impartits 

en anglès (en l’actualitat s’han fixat uns objectius d’impartir com a mínim el 5% de la 

docència en anglès). L’equitat lingüística en termes percentuals seria una via per atendre 

els drets lingüístics de tots els membres de la comunitat universitària i evitar continuar 

amb la discriminació dels valencianoparlants. 

Però caminar cap a aquesta normalització seria caminar contra els drets individuals 

dels estudiants?, o contra els drets individuals del professorat? La jurisprudència del 

Tribunal Constitucional, en les sentències 195/1989, del 27 de novembre, i 337/1994, del 

23 de desembre, ja va deslligar el dret a l’educació de l’establiment d’una llengua 

vehicular en l’ensenyament. Així doncs, del dret fonamental a l’educació, no se’n desprèn 

un dret a triar la llengua de l’ensenyament, ni tampoc el dret a rebre’l en una sola de les 

llengües oficials, però sí que hi ha l’obligació que quede garantit el coneixement i l’ús 

d’ambdues llengües oficials (el català/valencià i el castellà). No hi ha, però, jurisprudència 

que faça referència als drets recollits en la Convenció contra la Discriminació en 

l’Educació (Unesco, 1960) o les Recomanacions d’Oslo de l’OSCE (1998), on sí que es 

reconeixen els drets lingüístics (nom, professió de la religió, realització de la vida 

comunitària, econòmica, mediàtica, funcionament de l’administració i dels serveis 

públics, institucions nacionals independents i el poder judicial i vida quotidiana en 

situacions de privació de llibertat). 
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L’interrogant és quina ha de ser la proporció en la qual s’incorpore el castellà com a 

llengua vehicular al sistema d’ensenyament. El Tribunal Constitucional, en la STC 

31/2010, del 28 de juny, reconeix que correspon a la Generalitat de Catalunya acordar-ne 

la determinació i l’aplicació, de manera que, si es considera que encara hi ha un dèficit 

de normalització de la llengua pròpia de Catalunya, s’ha d’atorgar al català un tractament 

diferenciat sobre el castellà amb una proporció raonable, sense fer il·lusòria o artificiosa, 

però, l’obligació de l’ús del castellà com a llengua vehicular. Aquest seria el cas també 

de la nostra Universitat en el supòsit que l’UJI volguera aplicar mesures d’anivellament 

d’ús de les llengües oficials en la docència. Seria perfectament raonable, doncs, que la 

Universitat decidira passar de l’actual 20% de crèdits en valencià a uns objectius 

mesurables i consensuats amb les comissions de grau de les titulacions fins aconseguir 

l’equiparació amb la docència en castellà, sense que, per aquest motiu, es forçaren els 

drets lingüístics individuals de l’estudiantat a rebre la docència universitària en una o una 

altra llengua. 

Per motius diferents, el professorat està obligat a conèixer el valencià. Així ho 

estableixen els Estatuts de l’UJI (Generalitat Valenciana, 2010), que inclouen un 

coneixement (passiu) entre els deures del professorat (article 98.2 c.): «Conèixer la 

llengua pròpia de la Universitat Jaume I». Caldria també citar legislació superior, com 

ara la mateixa LUEV, on es fa referència explícita al deure dels ensenyants de conèixer 

la llengua pròpia (article 23.1). Més recentment, la Universitat ha aprovat el Document 

de carrera docent i investigadora (2012), on s’especifiquen els requisits lingüístics per 

poder ser professorat amb estabilitat laboral o per ser professorat funcionari de la 

institució. 

En definitiva, seguint la doctrina del Tribunal Constitucional en les sentències 

esmentades anteriorment, i com a conclusió d’aquesta primera aproximació de dret 

lingüístic cap a igualtat lingüística, hem de dir que és perfectament possible per a la 

Universitat Jaume I de Castelló emprendre les mesures necessàries per tendir cap a 

l’anivellament amb el castellà en la docència. Aquest procés no conculcaria de cap 

manera ni els drets lingüístics de l’estudiantat ni del professorat.  

Ho aclarim encara més: una planificació lingüística en la qual la direcció de la 

Universitat intentara augmentar el percentatge de professorat que fa classes en valencià i, 

per tant, es veiés en la necessitat de recórrer a professorat amb nivell lingüístic acreditat 

en valencià que actualment no fa les classes en valencià seria perfectament possible, entre 

altres raons perquè la capacitat organitzativa de l’ensenyament correspon a la institució i, 

entre les diverses matèries a organitzar, es troba indefectiblement la llengua vehicular de 

l’ensenyament. Potser conscient d’això, l’UJI (2016) ha elaborat un Pla pluriennal de 

multilingüisme 2016/2018 on, entre altres objectius, destaca el de «planificar en cada 

titulació les llengües de docència, dins del marc del Pla estratègic, per tal de garantir el 

plurilingüisme de l’estudiantat en almenys les tres llengües prioritàries» (eix 1, acció 2.2). 

Aquesta planificació s’hauria de dur a terme mitjançant els mecanismes de direcció de la 

planificació estratègica de la Universitat i no delegar aquesta potestat en els departaments, 

on la tria de la llengua de l’assignatura es puga fer, per exemple, per antiguitat del 

professorat, sense tenir en compte si el professorat més antic està capacitat o no per 

impartir l’assignatura en la llengua que la comissió de grau o la direcció de la Universitat 

haja determinat prèviament. 
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2. El concepte de seguretat lingüística 

Pel que fa a l’exercici dels drets lingüístics, l’estudiantat i el professorat tenen dret a 

expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials. Hem de fer, però, un aclariment. 

El professorat sí que es pot expressar en la llengua que vulga a classe, però l’estudiantat 

no té aquesta opció d’elecció de llengua d’emissió de les classes en qualsevol de les dues 

llengües oficials. És a dir, l’estudiantat no té recursos per exigir rebre en tots els casos les 

classes en la llengua vehicular que li agradaria triar, sinó que es matricula en assignatures 

per a les quals el professorat, directament, i, indirectament, el departament que 

n’organitza la docència, ha decidit per impartir l’assignatura en concret. 

Si es produïra el canvi de model esmentat anteriorment, perquè la llengua de les 

assignatures no depenguera de cada professor sinó d’una planificació lingüística 

consensuada entre la direcció de la Universitat i les comissions de grau (i també en els 

màsters), aquest plantejament referent als drets lingüístics de l’estudiant tampoc variaria. 

L’estudiantat rebria la classe de l’assignatura en la llengua assignada per les comissions 

de grau en la nova planificació. La igualtat lingüística en l’ús de les llengües oficials en 

la docència no resultaria, per tant, en cap pèrdua o guany en els drets de decisió de 

l’estudiantat. 

En tot cas, independentment del model, l’estudiantat mereix que la Universitat li 

oferisca un respecte i una tranquil·litat durant el seu pas per la institució. Això es palesa 

en una mena de compromís contractual entre la Universitat i l’estudiantat que confereix 

una seguretat sobre drets i obligacions pactats, igual com s’aplica al nombre de 

convocatòries d’examen, les assignatures que té el seu grau. En el cas de la llengua 

d’impartició de les assignatures, estaríem parlant d’una seguretat lingüística. Com a 

administrat, els drets de l’estudiantat es recullen en l’Estatut d’Autonomia de 1982 i la 

reforma de 2006:  

Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tots tenen 

dret a conèixer-los i a usar-los. (Generalitat Valenciana, 1982: article 7.1) 

Tots tenen dret a conèixer-lo i a usar-lo [el valencià] i a rebre ensenyament del, i en, idioma 

valencià. (Generalitat Valenciana, 2006: article 6.2) 

En un context multilingüe, la seguretat o garantia lingüística és la transparència 

informativa en els usos lingüístics docents, és a dir, la publicitat (per exemple, a l’UJI, a 

través del LLEU o Llibre electrònic de la Universitat, que recull els programes de les 

assignatures per a cada curs acadèmic) de la informació sobre la llengua vehicular de la 

docència, amb un compromís implícit de respectar la llengua vehicular declarada, com a 

part del contracte amb l’estudiant que la universitat estableix per a cada assignatura o 

grup. Així ho recull l’article 7.3 del Manual d’usos lingüístics de l’UJI (2011): 

La llengua vehicular de la docència a l’aula és una informació pública i vinculant que tothom 

ha de conèixer amb suficient antelació. 

La publicació al LLEU de la informació sobre la llengua vehicular de la docència 

s’ha de fer prèviament a la matrícula i, en qualsevol cas, amb prou antelació perquè en 

començar l’assignatura no puga ser objecte de qüestionament o negociació. El fet que 



Drets lingüístics, seguretat lingüística i subsidiarietat lingüística   6 

 

l’alumne dispose d’informació sobre la llengua vehicular de la docència no s’ha de 

confondre amb el fet que puga escollir la llengua, com ja hem dit abans. 

A més de l’anterior, per què és important la seguretat lingüística? La seguretat 

lingüística permet que l’estudiantat dispose d’una informació rellevant com a part del 

contracte que assumeixen en matricular-se a una assignatura-grup, complementàriament 

al programa, el sistema d’avaluació, la metodologia docent, etc. La seguretat lingüística 

permet que el professorat puga mantenir l’opció lingüística anunciada sense exposar-se a 

qüestionaments. La seguretat lingüística ajuda a la Universitat a evitar conflictes derivats 

de la manca d’informació sobre la llengua vehicular de la docència.  

És per aquestes raons i per la necessitat d’uns criteris d’ús de les llengües a la 

Universitat derivada de la situació de doble oficialitat lingüística al País Valencià i el 

creixent i necessari multilingüisme del nostre entorn, que l’UJI va aprovar, el dia 16 de 

desembre de 2011, el Manual d’usos lingüístics de la Universitat Jaume I amb el fi de 

dotar-nos d'un marc de referència globalment vàlid en tots els àmbits de la vida 

universitària. El Manual dedica l’apartat 7 a la docència universitària, i en concret 

l’apartat 7.4 a la seguretat lingüística: 

Per tal de garantir la seguretat lingüística, tant del professorat com de l’estudiantat, les 

activitats acadèmiques i els materials de curs, incloent-hi els enunciats dels exàmens, s’han 

d’impartir i distribuir durant tota la seua durada en la llengua que s’haja indicat prèviament a 

l’inici d’aquestes, independentment de qualsevol circumstància —com ara un eventual canvi 

de professorat o les eventuals mancances lingüístiques de qualsevol dels alumnes o 

destinataris—, i aquesta opció lingüística no es pot modificar ni pot ser objecte de negociació 

entre l’estudiantat i el professorat d’una assignatura, llevat de casos excepcionals que 

requeriran l’aprovació de la Junta de Centre. 

Aquest apartat del Manual és especialment important en els pocs casos on s’ha 

plantejat una queixa per part d’un estudiant per la llengua vehicular dels exàmens. En un 

cas concret, un estudiant pretenia que en una classe on la llengua vehicular era el català, 

la redacció dels enunciats dels exàmens fóra també en castellà. 

Entenent que l’estudiantat s’ha de poder manifestar sense cap obstacle en la llengua 

oficial que millor domine o desitge tant en els exàmens orals com en els escrits, també la 

Universitat ho ha de garantir en el cas del professorat i donar-li suport quan ha de redactar 

els enunciats dels exàmens en la llengua vehicular de l’assignatura i que prèviament haja 

expressat en l’apartat corresponent de la guia docent de l’assignatura. 

En el cas comentat, l’explicació raonada de l’apartat 7.4 del Manual d’usos 

lingüístics a la persona interessada va ser suficient per solucionar el problema. A més a 

més, habitualment, les explicacions solen anar acompanyades en aquests casos de les 

ajudes i aclariments necessaris per part del professorat de l’assignatura. 

3. Subsidiarietat lingüística versus sostenibilitat lingüística 

El que estem comentant no és cap altra cosa que una reflexió sobre els usos institucionals 

de les llengües a la universitat, sobre com (en el cas anterior referit a la docència) la 

universitat ha de fer ús d’aquesta responsabilitat institucional. En aquest sentit, és 

important l’aportació que fa Riera (2008: 26) sobre la responsabilitat social corporativa 
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aplicada a la llengua. Partint de la base que la idea de la responsabilitat social corporativa 

no és un model d’ètica empresarial, sinó un model de negoci orientat al creixement de les 

empreses, aquest ús de les llengües responsable resulta interessant tant des del punt de 

vista comercial (millora de relacions amb clients i proveïdors) com de la gestió de 

recursos humans. 

Així, doncs, cal una distribució de funcions de les llengües que en possibilite la 

convivència sostenible. En particular, la preservació d’espais d’ús públic per a les 

llengües pròpies minoritzades (català i occità a l’Aran), en aplicació del principi de 

subsidiarietat. Cal donar preferència a l’ús d’aquestes llengües en les administracions i 

els mitjans de comunicació públics, i també cal reservar-los espais en l’àmbit privat 

corporatiu, partint de la base dels drets dels ciutadans a rebre serveis en qualsevol de les 

llengües oficials, com ja estableix la legislació actual. 

El concepte o principi de subsidiarietat s’aplica, en dret, al criteri que pretén reduir 

l’acció de l’estat al que la societat civil no pot assolir per si mateixa. O també, en el procés 

d’integració europea, per limitar la intervenció de les autoritats comunitàries als supòsits 

en els quals els estats per ells mateixos no puguen ser eficaços, com expliquen Albertí, 

Fossas i Cabellos (2005: 11) 

En termes polítics [...] la idea de subsidiarietat pot ser aplicada a qualsevol organització 

política en què el poder estigui situat a diferents nivells, i per això s’ha utilitzat amb relació al 

règim local, a l’organització federal o a l’ordenament comunitari. En qualsevol d’aquests 

contextos es pot sostenir el principi que les actuacions públiques s’han de decidir de la manera 

que sigui més pròxima als ciutadans i, per tant, al nivell més baix en el qual determinats 

objectius poden ser adequadament assolits, mentre els nivells més alts només han d’actuar 

quan els objectius sobrepassin les capacitats dels nivells inferiors  

És des d’aquesta idea del dret que es pot manllevar el seu significat als usos de les 

llengües. Bastardas (2004: 21) ho deixa ben clar: 

Cal tenir en compte que perquè puguin sobreviure les llengües locals en la globalització 

general cap a la qual anem avançant és fonamental que aquestes puguen disposar d'importants 

funcions exclusives, és a dir, de comunicacions públiques -a part de les privades- que no siguin 

efectuades habitualment per cap més llengua. Així, la llengua serà sempre útil i instrumental, 

i tindrà sentit la seva continuïtat intergeneracional i/o el seu aprenentatge per les persones que 

no la tinguin com a llengua primera. Si passem això a Catalunya, l'exemple és clar: si tot ho 

pot fer també el castellà per a què ha de servir el català? 

Melià, en comentar, en la Revista de Cultura i Idees, el llibre de Bastardas, Cap a 

una sostenibilitat lingüística (2005: 51) insisteix en la qüestió que debatem: 

En parlar de l’ordenació de les funcions de les llengües, l’autor, com ja havia fet en treballs 

anteriors, recorre al concepte de “subsidiarietat”, també manllevat, en aquest cas de la ciència 

política. En l’àmbit lingüístic, aquest principi podria resumir-se dient que “tot allò que pugui 

fer una llengua local no ho hauria de fer una llengua més global”. 

És a dir, que, per defecte, la llengua preferent sempre hauria de ser la pròpia de la 

comunitat lingüística. 

Però és Riera (2008: 23) qui aprofundeix especialment en aquesta qüestió en referir-

se a la sostenibilitat lingüística. 
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Diverses llengües poden conviure i mantenir-se en un territori si compleixen funcions 

diferents, és a dir, si no són redundants. Les polítiques de sostenibilitat lingüística es basen en 

un principi de subsidiarietat, segons el qual tot allò que es pugui fer en les llengües locals no 

s’hauria de fer en llengües regionals o globals. Les llengües locals han de tenir funcions 

exclusives o específiques, incloent-hi funcions associades al prestigi i la modernitat. Els 

governs poden establir aquestes funcions en diferents àmbits, des dels serveis públics i el 

sistema educatiu fins a l’àmbit privat. A més de la regulació de funcions i espais d’ús de les 

llengües, han de fer polítiques de pedagogia i sensibilització sobre la diversitat lingüística. 

A més a més, Riera incideix en el principi d’equitat i la rendibilitat econòmica de les 

llengües. Les lleis del mercat afavoreixen l’ús de les llengües més esteses. Els governs de 

territoris amb llengües minoritzades han de contrarestar la força del mercat preservant 

espais d’ús per a aquestes llengües. El principi d’equitat legitima que els seus parlants 

tinguen drets lingüístics diferenciats o addicionals als dels parlants de llengües 

majoritàries. 

Són aquests conceptes de subsidiarietat, sostenibilitat, equitat i rendibilitat 

econòmica de les llengües les que ens haurien de guiar també en els usos administratius 

interns i externs de les llengües a la Universitat. 

Analitzarem, en relació amb l’anterior, ara mateix un exemple relatiu a la 

comunicació interna institucional: l’enviament de correus electrònics institucionals o 

d’interès general a la comunitat universitària. Han d’anar redactats en bilingüe? En les 

dues llengües institucionals? Sols en català?  

Les queixes cap a la institució van començar pel fet que l’UJI enviava els missatges 

a la comunitat universitària sols en valencià, queixes escrites per persones que deien que 

no entenien els missatges enviats sols en aquesta llengua. Això va provocar que el Consell 

de Direcció donara una instrucció al Servei de Comunicació i Publicacions (Servei 

encarregat de filtrar i enviar els missatges d’abast general) en el sentit que tots els 

missatges que s’enviaren des de diversos òrgans institucionals (Rectorat, vicerectorats, 

serveis administratius, associacions, etc.) als diversos col·lectius (personal docent i 

investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS), a l’estudiantat o a la mateixa 

comunitat universitària en general, s’enviaren redactats en les dues llengües oficials, 

independentment de l’ordre preferent de distribució de la informació en el missatge. 

La posada en pràctica d’aquesta instrucció va tindre com a conseqüència la reacció 

de persones a títol individual i de col·lectius favorables al procés normalitzador per haver 

d’enviar correus electrònics escrits en les dues llengües oficials, considerant que tothom 

entenia el valencià i més encara quan la majoria de les vegades es tractava de missatges 

curts i fàcilment comprensibles, fins i tot de vegades consistien en la repetició 

innecessària de paraules o frases molt curtes en valencià i en castellà. S’hi al·legava, per 

part d’aquest col·lectius que el Manual d’usos lingüístics de l’UJI deia clarament en 

l’apartat 4.1 que «la informació de caràcter intern que la Universitat Jaume I difonga per 

mitjà de qualsevol suport es farà en valencià». A més a més, i com a argument fonamental, 

es demanava que s’hi aplicara el principi de subsidiarietat lingüística. 

Novament, el Consell de Direcció va corregir la seua instrucció i va comunicar al 

Servei de Comunicació i Publicacions el següent: els textos que tingueren com a 

destinataris del correu electrònic les llistes de PDI i/o de PAS havien d’anar redactats sols 
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en valencià i els textos que anaren adreçats a l'estudiantat o a la comunitat universitària 

sencera (incloent òbviament l’estudiantat) havien d’anar bilingües, posant el valencià en 

primer lloc o en lloc preferent. 

Les raons són comprensibles: per manament estatutari i legal els dos col·lectius de 

treballadors de l’UJI (PDI i PAS) estan obligats a conèixer el valencià i tenen com a 

requisit el coneixement del valencià de nivell mitjà (C1), a fi de poder tenir estabilitat 

laboral o consolidar la plaça com a funcionaris. No és el cas de l’estudiantat, el qual no 

està obligat en cap disposició legal a conèixer el valencià. Tant en la Constitució 

espanyola, com en l’Estatut d’Autonomia valencià, el coneixement del valencià és 

considerat sols com un dret però no com una obligació. 

No voldríem deixar passar l’ocasió de comentar una mena de contradicció referida 

al tractament de la instrucció pel que fa a l’estudiantat. És voluntat del Consell de Direcció 

que l'estudiantat quan acabe els seus estudis obtinga el nivell C1 de valencià i el B2 

d'anglès, requisits aprovats pel Consell de Govern en la seua sessió 1/2017, del 26 de 

gener de 2017. La qual cosa pressuposa que l'estudiantat ha d'anar preparant-se al llarg 

dels seus estudis per obtenir aquesta acreditació, si és que no la té ja. A nivell pràctic 

podem dir que el 95% de l'estudiantat està capacitat per llegir i entendre els correus 

electrònics, atès que aquest és el percentatge d’estudiantat procedent de l'àmbit lingüístic 

que ha estudiat en batxillerat el català/valencià. 

Tot i això, aquest és un cas paradigmàtic on es veu que la llengua pot ocupar espais 

en exclusiva o de manera preferent i es converteix en llengua necessària. Es compleix 

també el principi de subsidiarietat lingüística, en el sentit que tot allò que puguem fer en 

una llengua local, la nostra, no ho hem de fer en una llengua més global com ara el castellà 

o l’anglès, i també el principi d’equitat, contrarestant la força d’aquestes llengües més 

globals preservant espais d’ús per al valencià, en definitiva, fent un ús de les llengües més 

sostenible. 

4. El dret a ser atesos i viure en valencià 

Aquest ús sostenible de les llengües es fa més palès quan l’administració ha de garantir 

els drets dels ciutadans i, en el nostre cas, de la comunitat universitària a ser atesos i poder 

viure en valencià a la universitat. 

La manera més directa que tenen les administracions per garantir aquest dret és exigir 

al seu personal l’obligació de conèixer la llengua en un nivell que siga proporcional a la 

tasca que han de desenvolupar, és a dir, exigir al personal el requisit lingüístic o la 

capacitació lingüística necessària per ser personal laboral fix, amb contracte indefinit, per 

ser funcionari (siga PDI, personal docent i investigador, o PAS, personal d’administració 

i serveis) o per promocionar en la carrera docent o en la carrera administrativa. Com a 

mesura d’eficiència, si aquest coneixement és requerit quan el personal s’incorpora per 

primera vegada al seu lloc de treball, la Universitat podrà atendre des del primer moment 

les necessitats de la comunitat i aquesta no haurà d’esperar que aquest personal es forme 

i puga rendir en les condicions que l’administració o la universitat, com a garant dels drets 

de la comunitat universitària, li ha de requerir. 
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La Universitat Jaume I va arribar, en novembre de l’any 2002, a un acord negociat 

amb les seccions sindicals de l’UJI de CCOO i UGT, mitjançant el qual s’incorporava a 

la Relació de Llocs de Treball del PAS el requisit de tenir per a tot el seu personal el nivell 

de coneixement mitjà (C1) de valencià. Aquesta incorporació tenia efectes no sols per a 

l’accés als cossos i escales de la plantilla, sinó també en els concursos de trasllats i 

promocions internes que dugueren a terme, atès que totes les places estaven perfilades 

lingüísticament amb el coneixement del nivell C1 de valencià. 

Així, l’any següent, el 2003, el rector va publicar una convocatòria de promoció 

interna mitjançant la corresponent resolució per poder accedir des del grup D, auxiliar 

administratiu, al grup C, administratiu, convocatòria que portava inclòs, com ja s’ha 

esmentat, el requisit lingüístic de nivell mitjà per poder promocionar. No obstant això, 

una persona del col·lectiu del PAS va considerar que li eren conculcats els seus drets 

fonamentals, atès que entenia que vulnerava el dret d’accés en condicions d’igualtat a les 

funcions i càrrecs públics (article 23.2 de la Constitució espanyola) i va demandar la 

Universitat Jaume I a través d’un recurs davant del Tribunal del Contenciós 

Administratiu. Aquest procediment es va resoldre mitjançant una sentència del 4 d’agost 

de 2003, que va emetre la jutgessa Maria Teresa Ferragut, magistrada del Jutjat del 

Tribunal del Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló (vg. Ferragut Pérez, 2003). El 

que ens interessa remarcar ací són les raons que la jutgessa va esgrimir per desestimar el 

recurs, pel seu caràcter aclaridor i exemplificador. 

En primer lloc, assenyala que l’exigència del requisit lingüístic no és arbitrària ni 

discriminatòria, atès que el coneixement del valencià per qui ha d’exercir funcions 

públiques, per ser llengua cooficial, no és contrària als principis d’igualtat, mèrit i 

capacitat, ans pel contrari, el coneixement suficient de la llengua fa possible una adequada 

prestació del servei en condicions d’igualtat per als administrats. En aquest sentit, és 

justificació suficient el contingut dels Estatuts de l’UJI, que, en l’article 118, lletra s, 

assenyalen que és deure del PAS, entre d’altres, el coneixement de la llengua pròpia de 

l’UJI. També constitueix justificació per a la decisió de la jutgessa l’article 5, que 

assenyala com a finalitat de la Universitat Jaume I la de potenciar, entre altres objectius, 

el coneixement de la llengua pròpia, valencià, atenent a la seua consolidació i plena 

normalització en tota la comunitat universitària. Finalment la jutgessa fa referència al 

Tribunal Constitucional, que ha sentenciat diverses vegades que el coneixement d’una 

llengua, en aquest cas del valencià, així com la possessió d’un determinat nivell, és 

expressió dels principis de mèrit i capacitat proclamats per la Constitució espanyola i, en 

concret, quan tinguen relació amb la funció a exercir. 

No hi ha dubte, per tant, que el personal administratiu assumeix un compromís 

especial de coneixement i ús del valencià, instrumental per poder exercir les funcions de 

la institució. Per tant, és exigible aquest requisit tant a les persones de nou ingrés com a 

les de promoció interna. Insistim en l’argument de la Universitat en assenyalar que els 

llocs d’administratiu són vehicle de comunicació de la Universitat i els usuaris interns i 

externs i aquesta comunicació es realitza normalment en la llengua pròpia de la 

Universitat, que és el valencià. Per això no sols és raonable exigir el coneixement del 

valencià sinó exigir que aquest siga en el nivell mitjà (C1) que permeta la comunicació 

eficient de la institució. Aquests arguments van justificar la desestimació del recurs, atès 
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que la convocatòria impugnada no atemptava contra el dret d’igualtat que la persona 

demandant denunciava com a vulnerat. 

Conclusions 

Com a conclusió d’aquesta primera aproximació de dret lingüístic cap a igualtat 

lingüística, hem de dir que s’observa un desnivell que perjudica la comunitat lingüística 

valencianoparlant en l’exercici del dret a l’educació. D’acord amb el marc normatiu 

actual, la Universitat Jaume I de Castelló té els mitjans per emprendre les mesures 

necessàries per tendir cap a l’anivellament amb el castellà en la docència sense conculcar 

de cap manera ni els drets lingüístics de l’estudiantat ni del professorat. 

Des del concepte de seguretat lingüística, l’UJI promou activament que els estudiants 

disposen d’una informació rellevant com a part del contracte que assumeixen en 

matricular-se a una assignatura-grup, on s’inclou al programa, el sistema d’avaluació, la 

metodologia docent, etc., juntament amb la llengua en què rebrà l’educació. La seguretat 

lingüística permet que el professorat puga mantenir l’opció lingüística anunciada sense 

que aquesta siga qüestionada per vies normatives. La seguretat lingüística ajuda la 

Universitat a evitar conflictes derivats de la manca d’informació sobre la llengua 

vehicular de la docència.  

El principi de subsidiarietat lingüística sí que s’hi aplica en la comunicació 

institucional però no en la docència, en el sentit que tot allò que puguem fer en una llengua 

local, la nostra, no ho hem de fer en una llengua més global com ara el castellà o l’anglès. 

Tampoc no s’aplica el principi d’equitat, per contrarestar la força d’aquestes llengües més 

globals preservant espais d’ús per al valencià a fi de convertir-la en llengua necessària, 

fent un ús de les llengües més sostenible i que permeta garantir els drets de la comunitat 

lingüística minoritzada. 

Totes les comunitats lingüístiques han de tenir el dret a poder comunicar-se amb 

l’administració, a rebre l’ensenyament i a poder viure en la llengua pròpia. Al País 

Valencià, aquest dret s’ha d’anar conquerint i consolidant com a esforç individual i 

col·lectiu. És hora que la Universitat, com a institució responsable, assumisca un paper 

actiu per vetlar pel respecte dels drets lingüístics assolint, amb els mitjans al seu abast, un 

ús de les llengües més igualitari, més equitatiu i més sostenible. 
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