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Resum

Recull de les disposicions aparegudes al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en matèria de drets lingüístics durant 
el primer semestre de 2016.
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Abstract 

The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language published 
in the Official Gazette of the Valencian Communityin during the first half of the year (between January and June 2016).
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El primer semestre de 2016 s’ha iniciat amb la derogació de la polèmica Llei 6/2015, de 2 d’abril 
(DOCV núm. 7501, de 9 d’abril), de la Generalitat, de Reconeixement, Protecció i Promoció de les 
Senyes d’Identitat del Poble Valencià. Com era de preveure, una de les primeres accions legislatives del 
període ha estat l’aprovació de la Llei 1/2016, de 26 de gener (DOCV núm. 7706, de 27 de gener), de 
derogació de la Llei 6/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Reconeixement, Protecció i Promoció de les 
Senyes d’Identitat del Poble Valencià. Amb aquesta derogació, la nova majoria parlamentària de les Corts 
Valencianes mostra el seu rebuig a una llei que havia estat aprovada en solitari pels representants del Partit 
Popular i que representava, en contingut i en forma, els sectors més secessionistes i anticatalanistes de la 
societat valenciana, com ja comentàrem en la crònica relativa al primer semestre del 2015 a la qual ens 
remetem. Tornem doncs a la situació anterior a la seua aprovació, segons la qual, i d’acord amb la legislació 
valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa del valencià, sense perjudici, 
evidentment, de la competència sobre el conjunt de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans com 
a institució acadèmica, científica i cultural, cuyo ámbito de actuación se extenderá a las tierras de llengua 
y cultura catalanas, segons el Decret 3.118/1976, de 26 de novembre (BOE núm. 18, de 27 de gener), del 
Govern espanyol, pel qual es reconeix l’autoritat d’aquesta institució i s’hi dóna publicitat als seus estatus. 
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Sense deixar aquesta matèria, hem de ressenyar que s’ha produït la renovació dels membres de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. El procés de renovació ha provocat que tant el catedràtic de la Universitat d’Alacant, 
Rafael Alemany, com el catedràtic de la Universitat de València, Manuel Pérez Saldanya, hagen hagut de 
deixar la institució en haver resultat escollits en el sorteig efectuat per a renovar un terç dels seus membres. 
En efecte, la norma de creació, la Llei 7/1998, de 16 de setembre (DOCV núm. 3334 de 21 de setembre de 
1998), de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, preveu un sistema 
de renovació parcial segons el qual: «Als quinze anys de l’elecció per primera vegada dels membres de 
l’Acadèmia a què es refereix l’apartat anterior, l’AVL procedirà per cooptació dels vint-i-un membres, a la 
renovació d’un terç dels acadèmics. Es determinaran els set acadèmics a substituir pel sistema d’insaculació. 
Als cinc anys de la renovació anterior es procedirà, de la mateixa manera, a la renovació de l’altre terç dels 
inicialment elegits o els seus substituts. El terç restant es renovarà cinc anys després de la segona renovació 
pel mateix procediment. Cada cinc anys, i pel mateix sistema, es procedirà a la renovació d’un terç dels 
acadèmics que hagen complit el període de quinze anys (art. 11.2).»

Rafael Alemany va formar part de l’AVL des de la seua constitució i va participar activament en la gestació de 
la institució normativa. També està considerat com un dels pares del Diccionari normatiu valencià. Manuel 
Pérez Saldanya és un dels gramàtics més reconeguts dins de l’àmbit lingüístic, és també membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans i la seua contribució ha estat fonamental en l’elaboració de la Gramàtica normativa 
valenciana. La llista d’acadèmics que han abandonat la institució es completa amb el dramaturg Joan Alfons 
Gil Albors i el teòleg Miquel Navarro, els quals van presentar la seua renúncia. També la filòloga Maria 
Soledat González hi va renunciar, afegint-se a aquesta vacant les d’Ascensió Figueres, la qual també va 
renunciar per a dedicar-se a la vida política i la de l’erudit Pere Maria Orts, traspassat el passat mes de març.

Presentades diverses candidatures, s’han produït els nous nomenaments, els quals s’han aprovat mitjançant 
el Decret 4/2016, de 15 de juny (DOCV núm. 7807, de 16 de juny), del president de la Generalitat, pel qual 
nomena acadèmics i acadèmiques de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el qual apareix recollit en aquesta 
crònica. Els nous acadèmics han estat els següents: Immaculada Cerdà, tècnica de Normalització Lingüística 
de la Diputació de València; Josep Martines, professor de Filologia de la Universitat d’Alacant; Carme 
Miquel, professora i fundadora d’Escola Valenciana; Joan Francesc Mira, escriptor, antropòleg i sociòleg; 
Brauli Montoya, professor de Filologia de la Universitat d’Alacant; Joan Rafael Ramos, filòleg i director de 
l’Institut Interuniversitari de Filologia i Abelard Saragossà, filòleg i professor de la Universitat de València.

Pel que fa a l’activitat de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, destaquem la publicació de l’obra normativa 
“‘Gramàtica valenciana bàsica”, a la qual s’ha donat publicitat mitjançant la seua inserció al DOCV: 
Resolució de 13 de juny de 2016 (DOCV núm. 7810, de 21 de juny), de la Presidència, per la qual es dóna 
publicitat a l’aprovació pel Ple de l’obra normativa titulada Gramàtica valenciana bàsica. Aquesta obra té 
com a precedent la publicació, l’any 2006, de la Gramàtica Normativa Valenciana de l’AVL. Hom plantejà 
aleshores la conveniència de fer-ne una versió “breu i didàctica” per tal d’acostar la normativa al conjunt dels 
parlants. El resultat ha estat aquesta “Gramàtica valenciana bàsica” la qual, en paraules dels seus autors, “vol 
ser la gramàtica de tots i per a tots els valencians i aspira a ser un recurs útil per a tots, amb voluntat de fer 
un ús habitual i correcte de la llengua en les relacions públiques i privades”. L’obra prioritza sistemàticament 
les formes genuïnes valencianes de la llengua parlada i de més prestigi literari, partint de les preferències 
del valencià general. Així, opta per formes com parle, partisca o vinguera. Els autors justifiquen aquesta 
decisió tot afirmant que “dins les diferents maneres de parlar, el valencià té la mateixa jerarquia i dignitat 
que qualsevol altra modalitat de la llengua compartida i presenta unes característiques pròpies que l’AVL 
preservarà i potenciarà d’acord amb la tradició lexicogràfica i literària pròpia, la realitat lingüística valenciana 
i la normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló”. L’obra és, segons el nostre parer, una 
clara conseqüència de la dualitat d’entitats normatives impulsada pels governants valencians i consolida la 
tendència de l’AVL a separar-se de l’estàndard comú i a marcar les diferències com a valencianes i genuïnes 
en compte de treballar coordinadament amb l’Institut d’Estudis Catalans per millorar una gramàtica comuna 
del català. 

En relació amb les ajudes i subvencions publicades al DOCV, volem destacar un conjunt del que seran 
noves mesures de promoció social de la llengua que s’han presentat en tràmit d’exposició pública per tal 
de ser millorades amb les aportacions de la ciutadania, en concret, un programa adreçat a ajuntaments, 
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mancomunitats i entitats menors, no només valencianes sinó també de la comarca murciana del Carxe: 
Resolució d’11 de maig de 2016 (DOCV núm. 7792, de 27 de maig), del director general de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores 
del procediment de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la 
Comunitat Valenciana i els municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià; 
un programa de subvencions per al foment de la llengua en mitjans de comunicació social: Acord de 16 
de març de 2016 (DOCV núm. 7745, de 21 de març), del director general de Política Lingüística i Gestió 
del Multilingüisme, pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de 
subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio 
i premsa escrita i digital., un programa de foment de la llengua en l’àmbit educatiu: Resolució de 3 de 
maig de 2016 (DOCV núm. 7776, de 6 de maig), del director general de Política Educativa, per la qual se 
sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores del 
procediment per a la concessió de subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en 
l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius; una proposta per al foment de la traducció 
literària multilingüe: Resolució de 6 de juny de 2016 (DOCV núm. 7812, de 23 de juny), del director general 
de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el 
projecte d’ordre pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de 
la traducció literària multilingüe i una proposta de continguts per a la futura televisió autonòmica: consulta 
preliminar de mercat (DOCV núm. 7789, de 24 de maig) del Secretari Autonòmic de Comunicació per a la 
presentació i selecció de continguts de programes per a la pròxima televisió autonòmica de la Comunitat 
Valenciana.

Finalment, en matèria de comunicació audiovisual, cal destacar el fet que el Consell ha posat fil a l’agulla i ha 
adjudicat de nou el servei de Televisió Digital Terrestre d’àmbit local, l’adjudicació inicial del qual havia estat 
anul·lada per la sentència de 18 de juliol de 2012, de la Secció Setena de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Suprem, la qual va estimar el recurs de cassació número 5128/2008, interposat per Servicios 
de Difusión Tele Elx, SAU i va declarar la nul·litat de la Resolució de 30 de gener de 2006, dictada pel 
conseller de Relacions Institucionals i Comunicació de la Generalitat Valenciana, per la qual es van adjudicar 
les concessions. La sentència va ordenar la retroacció del procediment al moment anterior al fet que la mesa 
de contractació formulés la proposta d’adjudicació de les concessions, la qual cosa ha obligat a comprovar 
l’existència de les ofertes i el compliment dels requisits per part dels licitadors, alguns dels quals han fins i 
tot desaparegut com a mercantils deu anys després del concurs inicial. Aquest procés de rebaremació, que 
s’està duent a terme separadament per demarcacions territorials, ha culminat amb l’adjudicació en aquest 
primer semestre de 2016 de les concessions corresponents als canals locals d’Elda (Acord de 22 d’abril de 
2016 <DOCV núm. 7768, de 26 d’abril>, del Consell, pel qual s’adjudiquen les concessions administratives 
per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital terrestre amb cobertura local, 
lot 5 - Elda <canal 30 TL06A>, expedient número CNMY/05/DGPI/62, i es transformen en llicències); 
Morella (Acord de 22 d’abril de 2016 <DOCV núm. 7768, de 26 d’abril>, del Consell, pel qual s’adjudiquen 
les concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, lot 8 - Morella <canal 37 TL02CS>, expedient número CNMY/05/DGPI/62, i 
es transformen en llicències); Sagunt (Acord de 22 d’abril de 2016 <DOCV núm. 7768, de 26 d’abril>, del 
Consell, pel qual s’adjudica una concessió administrativa per a l’explotació d’un programa del servei públic 
de la televisió digital terrestre amb cobertura local, lot 12 - Sagunt <canal 36 TL04V>, expedient número 
CNMY/05/DGPI/62, i es transforma en llicència) i Torrent (Acord de 22 d’abril de 2016 <DOCV núm. 
7768, de 26 d’abril>, del Consell, pel qual s’adjudiquen les concessions administratives per a l’explotació 
de tres programes del servei públic de la televisió digital terrestre amb cobertura local, lot 14 - Torrent 
<canal 35 TL07V>, expedient número CNMY/05/DGPI/62, i es transformen en llicències). Les concessions 
adjudicades han estat transformades en llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual 
televisiva de cobertura local amb una durada de quinze anys des de la data de formalització en document 
administratiu del contracte de concessió, prorrogables de forma automàtica pel mateix termini, si els seus 
titulars continuen complint els requisits establerts en l’article 28 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de 
comunicació audiovisual.
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Amb aquestes adjudicacions comença la reordenació de l’espai radioelèctric audiovisual valencià, la qual 
esperem culmine aviat amb la recuperació de la televisió autonòmica i l’emissió, en terres valencianes, dels 
canals autonòmics televisius i radiofònics catalans i balears amb plena normalitat i seguretat jurídica. 

I sense més, passem a ressenyar les disposicions més rellevants aparegudes al Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana en matèria lingüística el primer semestre de l’any 2016.

Toponímia 

Decret 31/2016, de 23 de març (DOCV núm. 7751, d’1 d’abril), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de 
denominació del municipi Benisanó per la forma exclusiva en valencià de Benissanó.

Decret 39/2016, de 15 d’abril (DOCV núm. 7763, de 19 d’abril), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de 
denominació del municipi d’Alboraya, per la forma bilingüe d’Alboraia/Alboraya.

Decret 67/2016, de 3 de juny (DOCV núm. 7799, de 7 de juny), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de 
denominació del municipi Lucena del Cid per la forma bilingüe Llucena/Lucena del Cid.

Decret 68/2016, de 3 de juny (DOCV núm. 7799, de 7 de juny), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de 
denominació del municipi de Real de Gandía per la forma exclusiva en valencià el Real de Gandia.

Acadèmia Valenciana de la Llengua 

Decret 4/2016, de 15 de juny (DOCV núm 7807, de 16 de juny), del president de la Generalitat, pel qual 
nomena acadèmics i acadèmiques de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Resolució de 13 de juny de 2016 (DOCV núm. 7810, de 21 de juny), de la Presidència, per la qual es dóna 
publicitat a l’aprovació pel Ple de l’obra normativa titulada Gramàtica valenciana bàsica.

Ensenyament

Resolució 29 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7691, de 5 de gener), del director general de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual nomena els membres de la comissió mixta prevista en 
l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen 
les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, 
anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat 
Valenciana.

Resolució de 29 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7692, de 7 de gener), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües 
estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de setembre, octubre, novembre i de-
sembre de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d’acord amb la Resolució de 24 
de novembre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment 
per al reconeixement d’entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l’àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

Resolució de 20 de gener de 2016 (DOCV núm. 7705, de 26 de gener), de la Direcció General de Política 
Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels 
centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’assignació d’auxiliars 
de conversa en llengües estrangeres per al curs 2016-17.

Resolució de 30 de març de 2016 (DOCV núm. 7762, de 18 d’abril), de la Direcció General de Política 
Educativa, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 
2016-2017 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.
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Resolució de 8 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7766, de 22 d’abril), de la Direcció General de Política Edu-
cativa, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 
2016-2017 aplicaran l’Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix 
l’organització, estructura i funcionament d’un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

Resolució d’11de maig de 2016 (DOCV núm. 7789, de 24 de maig), de la Direcció General de Política Edu-
cativa, per la qual es publica la llista definitiva de centres educatius que en el curs 2016-2017 podran rebre 
un auxiliar de conversa en llengua estrangera.

Administració pública 

Llei 1/2016, de 26 de gener (DOCV núm. 7706, de 27 de gener), de derogació de la Llei 6/2015, de 2 d’abril, 
de la Generalitat, de Reconeixement, Protecció i Promoció de les Senyes d’Identitat del Poble Valencià.

Resolució d’11 de maig de 2016 (DOCV núm. 7792, de 27 de maig), del director general de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores 
del procediment de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la 
Comunitat Valenciana i els municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià.

Promoció social i cultura

Ordre 1/2016, de 5 de gener (DOCV núm. 7694, d’11 de gener), de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la promoció de 
l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, i es convoquen les 
corresponents a l’any 2016.

Resolució de 10 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7698, de 15 de gener), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per a l’any 2015 destinades 
a empreses, comerços i indústries que realitzen activitats de promoció del valencià.

Resolució de 8 de març de 2016 (DOCV núm. 7744, de 18 de març), de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de 
promoció de l’ús del valencià en les festes de les Falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2016.

Resolució de 26 de febrer de 2016 (DOCV núm. 7746, de 22 de març), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a 
les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana en 2016.

Extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2016 (DOCV núm. 7762, de 18 d’abril), de la vicerectora 
d’Estudis de Grau i Política Lingüística, per la qual convoca la concessió d’ajudes per a fer activitats que 
contribuesquen a dinamitzar l’ús del valencià dins la Universitat de València durant l’any 2016.

Extracte de la Resolució de 5 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7776, de 6 de maig), de la vicerectora d’Estudis de 
Grau i Política Lingüística, per la qual es convoquen els premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística 
dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès.

Extracte de la Resolució d’1 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7776, de 6 de maig), de la vicerectora d’Estudis 
de Grau i Política Lingüística, per la qual es convoquen borses per a activitats externes de formació i 
dinamització del Voluntariat Lingüístic de la Universitat de València durant l’any 2016. 

Resolució de 3 de maig de 2016 (DOCV núm. 7776, de 6 de maig), del director general de Política Educativa, 
per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases 
reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per al foment de la normalització lingüística 
del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.
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Extracte de la Resolució de 25 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7784, de 17 de maig), de la vicerectora d’Estudis 
de Grau i Política Lingüística, per a incentivar la qualitat lingüística en l’elaboració de materials docents, 
tesis doctorals i articles d’investigació i divulgació científica en valencià.

Resolució de 6 de juny de 2016 (DOCV núm. 7812, de 23 de juny), del director general de Política Lingüística 
i Gestió del Multilingüisme, pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre pel qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària 
multilingüe.

Mitjans audiovisuals 

Resolució de 15 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7690, de 4 de gener), de la Direcció General de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per al foment del 
valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa.

Resolució de 31 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7693, de 8 de gener), del president de CulturArts 
Generalitat, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció audiovisual, en la modalitat de llargmetratges 
i sèries documentals, per a l’any 2015.

Resolució de 30 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7693, de 8 de gener), del president de CulturArts 
Generalitat, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció audiovisual, en la modalitat de llargmetratges, 
minisèries, sèries, telefilms i pilots de sèrie de ficció, per a l’any 2015.

Acord de 26 de febrer de 2016 (DOCV núm. 7739, d’11 de març), del Consell, pel qual s’adjudiquen les 
concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, lot 7 - Castelló (Canal 50 TL01CS), expedient número CNMY/05/DGPI/62, i 
es transformen en llicències d’acord amb la normativa vigent.

Acord de 26 de febrer de 2016 (DOCV núm. 7739, d’11 de març) del Consell, pel qual s’adjudiquen les 
concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, Lot 13 - València (Canal 23 TL06V), expedient número CNMY/05/DGPI/62, 
i es transformen en llicències d’acord amb la normativa vigent.

Acord de 26 de febrer de 2016 (DOCV núm. 7739, d’11 de març), del Consell, pel qual s’adjudiquen les 
concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, lot 9 - Vinaròs (Canal 53 TL04CS), expedient número CNMY/05/DGPI/62, i 
es transformen en llicències d’acord amb la normativa vigent.

Resolució de 8 de març de 2016 (DOCV núm. 7744, de 18 de març), de la Presidència, per la qual es publica 
l’Acord de 4 de març de 2016, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes 
al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d’investigació i en les revistes 
de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal.

Acord de 16 de març de 2016 (DOCV núm. 7745, de 21 de març), del director general de Política Lingüística 
i Gestió del Multilingüisme, pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores del 
procediment de subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social: empreses de 
televisió, ràdio i premsa escrita i digital.

Acord de 22 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7768, de 26 d’abril), del Consell, pel qual s’adjudiquen les 
concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, lot 5 - Elda (canal 30 TL06A), expedient número CNMY/05/DGPI/62, i es 
transformen en llicències.

Acord de 22 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7768, de 26 d’abril), del Consell, pel qual s’adjudiquen les 
concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital 
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terrestre amb cobertura local, lot 8 - Morella (canal 37 TL02CS), expedient número CNMY/05/DGPI/62, i 
es transformen en llicències.

Acord de 22 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7768, de 26 d’abril), del Consell, pel qual s’adjudica una concessió 
administrativa per a l’explotació d’un programa del servei públic de la televisió digital terrestre amb cobertura 
local, lot 12 - Sagunt (canal 36 TL04V), expedient número CNMY/05/DGPI/62, i es transforma en llicència.

Acord de 22 d’abril de 2016 (DOCV núm. 7768, de 26 d’abril), del Consell, pel qual s’adjudiquen les 
concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, lot 14 - Torrent (canal 35 TL07V), expedient número CNMY/05/DGPI/62, i 
es transformen en llicències.

Consulta preliminar de mercat (DOCV núm. 7789, de 24 de maig) del Secretari Autonòmic de Comunicació 
per a la presentació i selecció de continguts de programes per a la pròxima televisió autonòmica de la Co-
munitat Valenciana.

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 18 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7696, de 13 de gener), del president de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals 
de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge en els mitjans 
de comunicació i correcció de textos.

Resolució de 15 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7696, de 13 de gener), del president de la Junta Qualifi-
cadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de les proves 
de capacitació tècnica: llenguatge administratiu.

Resolució de 22 de desembre de 2015 (DOCV núm. 7696, de 13 de gener), del president de la Junta Quali-
ficadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova 
del grau superior de coneixements de valencià.

Resolució de 9 març de 2016 (DOCV núm. 7743, de 17 de març), de la Direcció General de Política Lingüís-
tica i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials 
administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores.
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