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Presentació

L’Ajuntament de Vila-real, a través de les regidories de Normalització Lingüística 
i Igualtat, participa en la campanya «Valencià per la igualtat», amb motiu del 
8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb l’edició de la Guia per a usar un 
llenguatge igualitari en l’Administració local.

La finalitat de la campanya és utilitzar un llenguatge inclusiu en valencià que 
tinga en compte les dones i els homes, amb l’ajuda de la guia que teniu en les 
vostres mans. Aquesta proposta té com a objectiu modificar la forma d’expressar-
nos en l’Administració local, en concret, i en la societat, en general, i ajudar-nos a 
canviar la nostra percepció cap a una realitat més igualitària i integradora; ja que 
el llenguatge sexista invisibilitza i oculta, imposa categories i discrimina.

El llenguatge és un espill de la societat que l’utilitza. És per això que el fet que 
hi haja marques discriminatòries en l’ús del llenguatge és un clar reflex de la 
realitat. I la realitat no sempre és com ens agradaria. De fet, en aquest cas és un 
senyal de la presència generalitzada de sexisme en la nostra cultura.

Ara bé, des de l’Ajuntament de Vila-real, considerem que totes aquestes 
pràctiques lingüístiques poden ser modificades i eliminades. El canvi és possible; 
ja que la llengua és arbitrària. És a dir, les normes lingüístiques les estableixen 
les persones i, per tant, són susceptibles de ser modificades. La llengua és un 
instrument viu en constant evolució que s’ha d’adaptar a les noves necessitats de 
la societat; una societat més igualitària i justa. 
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Per tal de contribuir a la consecució d’una societat més justa, les regidories de 
Normalització Lingüística i Igualtat volen col·laborar en l’assoliment d’aquest 
canvi social i lingüístic tan necessari amb la publicació d’aquesta Guia per a usar 
un llenguatge igualitari en l’Administració local.

Esperem i desitgem que la feu servir i que entre totes i tots aconseguim fer un 
món millor, en el qual no facen falta aquestes guies. 

      

Santiago Cortells Rodríguez   Rosario Royo Navarro
Regidor de Normalització Lingüística  Regidora d’Igualtat

Ajuntament de Vila-real
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RECORDA:

Les administracions 
públiques han d’utilitzar 
un llenguatge no sexista 
i han de posar en marxa 

els mitjans necessaris 
per tal d’aconseguir-ho.



16



17



18



19

RECORDA:

Normalment, el femení 
es forma afegint una 

-a al masculí. Açò 
de vegades fa que 

l’última consonant es 
modifique d’acord amb 
les normes gramaticals.
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RECORDA:
Les estratègies, 

els recursos o les 
recomanacions que hi 

ha en aquesta guia no es 
poden aplicar de manera 

mecànica. L’elecció 
dependrà del tipus 
de text i del context 

lingüístic i comunicatiu. 
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RECORDA:

Cal concordar el gènere 
de l’ofici, la professió o 
el càrrec amb el sexe 

de la persona que 
l’exerceix o l’ocupa.
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RECORDA:
Es recomana emprar 

paraules genèriques o 
col·lectives sempre que 

siga possible perquè 
contribueixen a garantir 

l’ús d’un llenguatge 
igualitari, sense 

discriminació de sexe.
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RECORDA:

Les paraules persona, 
personal, part, col·lectiu 
o equip inclouen els dos 
sexes sense cap tipus de 

discriminació.
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RECORDA:

 És més recomanable dir 
la persona interessada 
que no l’interessat. És 
millor dir el personal 
de l’Ajuntament que 
els treballadors de 

l’Ajuntament.
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RECORDA:
Una de les 

característiques del 
llenguatge administratiu 
és la formalitat, és a dir, 
que els textos han de 

ser neutres, impersonals 
i respectuosos, per tant, 
han de fer prevaler els 
òrgans davant de les 

persones.



29

RECORDA:
En els textos 

administratius és 
molt útil el tractament 
de vós perquè no fa 
distinció de gènere 
i serveix per a una 

o diverses persones 
destinatàries.
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RECORDA:
Les formes dobles 

només s’han d’utilitzar 
si pretenem visibilitzar 

les dones, ja que és 
un recurs que pot 

entrebancar la lectura. 
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RECORDA:

Les formes dobles 
abreujades només 

s’haurien d’utilitzar en 
textos breus.
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RECORDA:

En les formes dobles, 
el verb es manté en 

singular.

RECORDA:

Si hi ha determinants 
i adjectius que han 

de concordar amb el 
substantiu, es pot fer 
servir la forma doble 

únicament per al 
substantiu per evitar un 

llenguatge feixuc.
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RECORDA:

Cal redactar en un 
llenguatge igualitari, clar, 

entenedor, correcte i 
comunicatiu.
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RECORDA:

L’objectiu principal 
dels textos és la 

comunicació, per tant, 
cal buscar redaccions i 
expressions no sexistes 

que permeten que el 
text siga llegible.
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RECORDA:
Cal evitar el masculí 

genèric, la desigualtat en 
el tractament d’homes 
i dones, els estereotips 
masculins i femenins i 

l’ús de l’arrova, i referir-
se a la dona per ser 

dona i no per les seues 
qualitats.
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6. Taula d’oficis, 
professions, càrrecs
En aquesta taula us oferim una relació d’oficis, professions, càrrecs..., en què es 
recullen les formes dobles, les formes dobles abreujades i les possibles formes 
genèriques o col·lectives amb la finalitat que empreu el recurs que considereu 
més adient segons el text: relació de llocs de treball, bases, anunci, organigrama, 
circular...

Formes dobles Formes abreujades Formes genèriques o col·lectives

L’administradora, 
l’administrador

L’administrador/a L’administració

L’administrativa, 
l’administratiu

L’administratiu/iva El personal administratiu

L’alcaldessa, l’alcalde L’alcalde/essa L’Alcaldia

L’advocada, l’advocat L’advocat/ada L’advocacia

L’ajudanta, l’ajudant L’ajudant/a La persona ajudant

L’arquitecta, l’arquitecte L’arquitecte/a La persona arquitecta

L’arrendadora, l’arrendador L’arrendador/a La persona arrendadora

L’arrendatària, l’arrendatari L’arrendatari/ària La persona arrendatària

L’arxivera, l’arxiver L’arxiver/a L’arxiu

L’assistenta social, l’assistent 
social

L’assistent/a social L’assistència social, personal, 
persona responsable o 
professional d’assistència social

L’assessora, l’assessor L’assessor/a L’assessoria, l’assessorament, 
l’equip assessor

L’auxiliar administrativa, 
l’auxiliar administratiu

L’auxiliar administratiu/iva El personal auxiliar d’administració
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La bibliotecària, el bibliotecari El/la bibliotecari/ària La biblioteca

La cap de servei, el cap de 
servei

El/la cap de servei El servei

La ciutadana, el ciutadà El/la ciutadà/ana La ciutadania

La contractista, el contractista El/la contractista La part contractant

La compareixent, el 
compareixent

El/la compareixent La persona compareixent

La còmplice, el còmplice El/la còmplice La persona còmplice

La condemnada, el condemnat El/la condemnat/ada La persona condemnada

La cònjuge, el cònjuge El/la cònjuge El matrimoni

La consellera, el conseller El/la conseller/a La conselleria

La conserge, el conserge El/la conserge La consergeria

La creditora, el creditor El/la creditor/a La persona creditora

La delegada, el delegat El/la delegat/ada La delegació

La demandada, el demandat El/la demandat/ada La part demandada

La demandant, el demandant El/la demandant La part demandant

La deutora, el deutor El/la deutor/a La persona deutora

La directora, el director El/la director/a La direcció, l’equip directiu

La dona, l’home L’home/la dona La persona, la humanitat, la gent, 
tothom

L’educadora social, l’educador 
social

L’educador/a social Educació social

L’empleada, l’empleat L’empleat/ada El personal empleat

L’emprenedor, l’emprenedora L’emprenedor/a La persona emprenedora

L’encarregada, l’encarregat L’encarregat/ada El personal encarregat

L’enginyera, l’enginyer L’enginyer/a El personal d’enginyeria

L’esposa, l’espòs L’espòs/a El matrimoni

L’executada, l’executat L’executat/ada La persona executada

L’executant, l’executant L’executant La persona executant
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La filla, el fill El/la fill/a La descendència

La fiscal, el fiscal El/la fiscal La fiscalia

La funcionària, el funcionari El/la funcionari/ària El funcionariat, el personal 
funcionari, la funció pública

L’hereva, l’hereu L’hereu/eva -

La implicada, l’implicat L’implicat/ada La persona implicada

La informàtica, l’informàtic L’informàtic/a El personal informàtic, el personal 
d’informàtica

La inspectora, l’inspector L’inspector/a La inspecció, el cos d’inspecció

La intendenta, l’intendent L’intendent/a La persona intendent, la 
intendència

La interessada, l’interessat L’interessat/ada La persona interessada

La interina, l’interí L’interí/ina La persona interina, el personal 
interí, l’interinatge

La interventora, l’interventor L’interventor/a La intervenció

La jutgessa, el jutge El/la jutge/essa El jutjat

La lletrada, el lletrat El/la lletrat/ada L’advocacia

La magistrada, el magistrat El/la magistrat/ada La magistratura

Els majors, les majors Els/les majors Les persones majors

La notària, el notari El/la notari/ària La notaria

L’oficiala, l’oficial L’oficial/a Personal oficial

La policia, el policia El/la policia La Policia Local

La periodista, el periodista El/la periodista El personal professional del 
periodisme

La política, el polític El/la polític/a El personal polític

La presidenta, el president El/la president/a La presidència

La procuradora, el procurador El/la procurador/a La procura, la procuradoria

La propietària, el propietari El/la propietari/ària La persona propietària, la 
propietat
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La psicòloga, el psicòleg El/la psicòleg/òloga El personal psicòleg

La recaptadora, el recaptador El/la recaptador La recaptació

La recurrent, el recurrent El/la recurrent La persona recurrent

La registradora, el registrador El/la registrador/a El registre

La regidora, el regidor El/la regidor/a La regidoria

La representant, el 
representant

El/la representant La persona representant

La responsable, el responsable El/la responsable La persona responsable

La secretària, el secretari El/la secretari/ària La secretaria

La tècnica d’administració 
general, el tècnic 
d’administració general

El/la tècnic/a 
d’administració general, 
el/la TAG

El personal TAG

La tècnica de..., el tècnic de... El/la tècnic/a de... El personal tècnic de...

La tècnica lingüística, el tècnic 
lingüístic

El/la tècnic/a lingüístic/a El servei lingüístic

La telefonista, el telefonista El/la telefonista El personal de la centraleta

Una tercera, un tercer Un/a tercer/a Una tercera persona

La testimoni, el testimoni El/la testimoni/a El testimoniatge

La tinenta d’alcalde, el tinent 
d’alcalde

El/la tinent d’alcalde La tinència d’Alcaldia

La tinenta d’alcaldessa, el 
tinent d’alcaldessa

El/la tinent 
d’alcaldessa

La tinència d’Alcaldia

La treballadora, el treballador El/la treballador/a El personal, la plantilla, el món 
laboral

La treballadora social, el 
treballador social

El/la treballador/a 
social

El personal treballador social

La tresorera, el tresorer El/la tresorer/a La tresoreria

La tutora, el tutor El/la tutor/a La tutoria, la tutela

La usufructuària, l’usufructuari L’usufructuari/ària La persona usufructuària

La vigilant, el vigilant El/la vigilant Vigilància, personal de vigilància
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7. Relació d’expressions 
més freqüents

Expressions freqüents Recomanacions

A tercers A terceres persones

A títol de propietari, arrendatari o usufructuari A títol de propietat, arrendament o usdefruit

Adjudicatari Persona adjudicatària

Adscrits Amb adscripció

Adults Persones adultes, majors d’edat

Algun dels membres presents Alguna de les persones presents

Apte Apte/a, apte/apta

Beneficiari Persona beneficiària, part beneficiària, col·lectiu 
beneficiari

Cada un dels representants Cada representant

Capacitat Amb capacitació

Consumidors Persones consumidores, públic consumidor

Curs de conductor, de cuiner... Curs de conduir, de cuina...

Destinataris Persones destinatàries, públic destinatari, 
població destinatària

Deutor Deutor/a, part deutora

Drets d’autor Drets d’autoria

El becari La persona becària

El beneficiari La persona beneficiària, qui s’ha beneficiat

El comprador La part compradora, qui compre
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El director La Direcció

El president La Presidència

El sotasignat Qui signa

El subministrador Qui subministra

El titular El o la titular, titular, la persona titular

El venedor La part venedora, subjecte que ven, qui realitze 
la venta

El vocal La vocalia

Elegit pel tribunal Persona elegida pel tribunal, a qui elegisca el 
tribunal 

Els aspirants Les persones aspirants, qui aspira

Els assistents El públic assistent

Els compareixents Qui comparega

Els drets dels veïns Els dret del veïnat

Els empleats municipals El personal municipal

Els immigrants Les persones immigrants, el col·lectiu 
d’immigrants

Els membres Cada membre

Els membres electes Els i les membres que s’han elegit, que s’elegiren

Els obligats Les parts obligades, qui tinga l’obligació

Els ocupants Qui ocupe

Els organitzadors L’organització

Els representants dels ciutadans Representants de la ciutadania

Els respectius caps de servei Els serveis respectius, els i les caps de servei

Els responsables Els i les responsables, responsables

Els tècnics El personal tècnic, el servei tècnic

Els titulars de la llicència Les persones titulars de la llicència

Els treballadors El personal, la plantilla, el personal empleat



51

Empleats municipals Personal municipal

Empresaris Empresariat, el sector empresarial

Ens sentim orgullosos Ens ompli d’orgull

Està autoritzat Té autorització, amb autorització

Està obligat Té l’obligació

Haver sigut sancionat Haver rebut una sanció

Jubilats Gent gran, persones majors, jubilats i jubilades

L’interessat La persona interessada

Licitador Licitador/a, entitat licitadors

Lliurament elegit De lliure elecció

Membres electes Membres que s’han elegit

Membres no adscrits Membres sense adscripció

Membres que seran designats per la comissió Membres que designarà la comissió

Minusvàlid Persones amb diversitat funcional

Necessitats Persones amb necessitat, en situació de 
necessitat

Obligat Té obligació, amb obligació

Obligats per llei Per obligació legal

Obligats tributaris Persones amb obligació tributària

Pares Pares i mares, mares i pares, progenitors

Proposat per cada grup A proposta de cada grup

Proposat per l’Ajuntament Que proposa l’Ajuntament

Proveïdor Entitat proveïdora, persona proveïdora, qui 
proveïsca

Que serà designat pel Ple Que designarà el Ple

Seran elegits S’elegiran 

Seran requerits Se’ls requerirà
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Socis Persones associades, l’associació

Targeta d’estranger Targeta d’estrangeria

Titulats universitaris Amb titulació universitària

Tots els ciutadans Qualsevol ciutadà o ciutadana, tota la 
ciutadania

Treballar com a autònom Treballar de forma autònoma

Un d’ells Una d’aquestes persones

Veïns Veïns i veïnes, veïnat, comunitats veïnals, 
associacions veïnals, col·lectius veïnals
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8. Documents amb un 
llenguatge no sexista

8.1. Sol·licitud

Dades personals 
Nom i cognoms DNI    

En representació de CIF / NIF

Adreça per a notificar Tel. 

Localitat CP Adreça electrònica @ 

Expose 
     

Sol·licite 
     

Data i firma 

Silla, ___ de / d’ ____ de ___

El/la Sr./Sra. ________________________________, amb DNI ____________________, 
en representació de ________________________________________________________
domiciliat/ada a __________________________ de _____________, amb CP ___________

EXPOSE: _________________________________________________________________

SOL·LICITE: _______________________________________________________________

Silla, ___ de/d’___________ de _____   Firma del o de la sol·licitant
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8.3. Saluda

L’alcaldessa de l’Ajuntament de ...

SALUDA

el/la director/a i el/la convida a la presentació de 
la Guia de valencià per la igualtat

que tindrà lloc el dia ..., a la Casa de la Cultura.

[Nom i cognoms]

Aprofita l’ocasió per a testimoniar-li la seua consideració.

[Població], gener de 2018

L’alcaldessa de l’Ajuntament de ...

US SALUDA

i us convida a la presentació de
la Guia de valencià per la igualtat

que tindrà lloc el dia ..., a la Casa de la Cultura.

[Nom i cognoms]

Aprofita l’ocasió per a testimoniar-vos la seua consideració.

[Població], gener de 2018
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8.4. Relació de llocs de treball (RLT)

Administratiu Administratiu/iva

Agent d’ocupació Agent d’ocupació

Agent de la Policia Local Agent de la Policia Local

Ajudant de manteniment Ajudant/a de manteniment

Arquitecte Arquitecte/a

Assessor Assessor/a

Encarregat del poliesportiu Encarregat/ada del poliesportiu

Intendent de la Policia Local Intendent/a de la Policia Local

Interventor Interventor/a

Monitor de teatre Monitor/a de teatre

Netejador Netejador/a

Oficial de vies i obres Oficial/a de vies i obres

Periodista Periodista 

Secretari Secretari/ària

Tècnic d’urbanisme Tècnic/a d’urbanisme

Tècnic informàtic Tècnic/a informàtic/a

Vigilant rural Vigilant rural

... ...
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8.5. Paràgrafs de documents diversos

El secretari del Ple serà el secretari 
de l’Ajuntament, que haurà de ser 
funcionari de l’Administració local 
amb habilitació de caràcter estatal.

El seu nomenament correspondrà a 
l’alcalde.

 
La Secretaria del Ple correspon al 
secretari o la secretària de l’Ajuntament, 
que haurà de ser personal funcionari de 
l’Administració local amb habilitació de 
caràcter estatal. 

El seu nomenament correspondrà a 
l’Alcaldia.

La Junta Directiva estarà composta per:

•	 El president

•	 El vicepresident primer

•	 El vicepresident segon

•	 El secretari

•	 El tresorer

 
La Junta Directiva estarà composta per:

•	 La presidència

•	 La vicepresidència primera

•	 La vicepresidència segona

•	 La secretaria

•	 La tresoreria 

Contra aquest acord, que posa fi a 
la via administrativa, els interessats 
poden interposar recurs de reposició o 
recurs contenciós administratiu.

 
Contra aquest acord, que posa fi a la via 
administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs de reposició o 
recurs contenciós administratiu.
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RECORDA:

Tot el personal de 
l’Administració ha de 
comunicar-se amb un 

llenguatge inclusiu.
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Administracions que hi participen
Ajuntament de l’Alcúdia, la Ribera Alta

Ajuntament d’Aldaia, l’Horta Sud

Ajuntament d’Alfafar, l’Horta Sud

Ajuntament d’Algemesí, la Ribera Alta

Ajuntament d’Almussafes, la Ribera Baixa

Ajuntament de Borriana, la Plana Baixa

Ajuntament de Carlet, la Ribera Alta

Ajuntament de l’Eliana, el Camp de Túria

Ajuntament de Gandia, la Safor

Ajuntament d’Elx, el Baix Vinalopó

Ajuntament de Massamagrell, l’Horta Nord

Ajuntament de Moncada, l’Horta Nord

Ajuntament de Moncofa, la Plana Baixa

Ajuntament de Montserrat, la Ribera Alta

Ajuntament de Museros, l’Horta Nord

Ajuntament de Mutxamel, l’Alacantí

Ajuntament d’Onda, la Plana Baixa

Ajuntament de Paiporta, l’Horta Sud

Ajuntament de la Pobla de Vallbona, el Camp de Túria

Ajuntament de Santa Pola, el Baix Vinalopó

Ajuntament de Silla, l’Horta Sud

Ajuntament de Teulada, la Marina Alta

Ajuntament de Xàtiva, la Costera

Ajuntament de Xixona, l’Alacantí

Ajuntament de Vila-real, la Plana Baixa

Diputació de València
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