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Abstract

The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language publis-
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El període ha estat molt fructífer en resolucions i veritablement ha estat un punt d’inflexió en la política 
lingüística de la Generalitat valenciana. Comença a fer-se palès el canvi polític assolit a les eleccions 
autonòmiques de 2015 i, com tot seguit exposarem, han estat moltes i molt importants les disposicions 
publicades.

Comencem el repàs amb una bona notícia, la recuperació del nom de Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana que havia estat substituït pel de Diari Oficial de la Comunitat Valenciana mitjançant el Decret 
183/2006, de 15 de desembre (DOGV núm. 5409 de 18 de desembre), del Consell. Llavors hom justificava 
el canvi de nom en el fet que es tractava d’una “publicació oficial d’àmbit territorial autonòmic” i que inseria 
resolucions no sols de la Generalitat, sinó també de les corporacions locals i d’altres organismes, institucions 
i entitats públiques i privades. Tanmateix, el canvi va ser vist com una forma de consolidar imperativament 
la denominació Comunitat Valenciana per al País Valencià, certament poc arrelada llavors. Cal recordar en 
aquest punt que el primer número del diari oficial es va publicar el 19 de maig de 1978 amb la denominació 
de Butlletí Oficial del País Valencià. Ara, deu anys després del canvi, la Generalitat torna a la denominació 
de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, nom adoptat des de l’aprovació de l’Estatut valencià, com 
a reivindicació d’un “element simbòlic per a reforçar la identificació de la ciutadania amb les institucions 
d’autogovern que la representen”.

Endinsant-nos en el contingut del DOGV, podem afirmar que durant tot aquest període s’han aprovat i 
publicat disposicions generals molt rellevants, entre les quals destaca la nova llei de radiodifusió i televisió 
autonòmica, la Llei  6/2016, de 15 de juliol (DOGV núm. 7831, de 19 de juliol), de la Generalitat, del Servei 
Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, que té per objecte 
regular la prestació del servei públic audiovisual titularitat de la Generalitat i establir el règim jurídic 
de les entitats a les quals encarrega la seua gestió directa. Segons la norma, el servei públic audiovisual 
de la Generalitat ha de garantir la posada a disposició de la ciutadania valenciana d’un contingut 
audiovisual que comprèn la producció, edició i difusió per a canals de ràdio i televisió a través dels 
diferents sistemes de transmissió digital fixa o en mobilitat, la multidifusió a través d’Internet mitjançant 
diferents tecnologies o plataformes i el desenvolupament de nous serveis connexos o interactius. La 
difusió serà per a tota mena de públic, oberta, accessible i en valencià i es completarà amb l’emissió 
multilingüe de les obres audiovisuals en castellà i anglès o, si escau, en versió original. En aquest 
supòsit, la norma assevera que se’n garantirà el subtitulat al valencià i castellà.

Una altra disposició general publicada important en relació a la llengua ha estat el Decret 128/2016, de 
7 d’octubre (DOGV núm. 7895, de 13 d’octubre), del Consell, pel qual es regula la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià, organisme que “té com a funció registrar, expedir, homologar, validar els 
certificats oficials administratius de coneixements de valencià i organitzar les proves per a obtindre’ls”. 
La norma suposa una nova regulació de la Junta, en primer lloc, quant a la composició, en la qual s’opta 
per una participació eminentment pública, incloent-hi expressament una representació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua com a institució normativa, així com membres procedents de les universitats 
públiques valencianes i de les entitats locals que tenen oficines de promoció del valencià; també queden 
modificades algunes de les seues funcions i les de comissions de treball i les comissions examinadores, 
tot millorant-ne la coordinació. El decret suposa a més l’adequació de les proves que organitza la JQCV 
al document del Consell d’Europa publicat el 2001 anomenat Marc europeu comú de referència per a 
les llengües: «aprendre, ensenyar, avaluar», que té per objectiu proporcionar unes bases comunes per a 
l’elaboració, entre d’altres, de programes de llengua i exàmens a tot Europa, així com establir el que han 
d’aprendre a fer les persones aprenents de llengua per a utilitzar una llengua per a la comunicació, i els 
coneixements i habilitats que han d’adquirir per a ser capaces d’actuar de manera efectiva.

Destaca també la publicació de l’esborrany de decret mitjançant el qual hom regularà els usos institucionals 
i administratius del valencià. Aquesta serà una concreció normativa de què ens hem de felicitar en tant que 
no s’havia produït mai amb forma de decret i que implica un desplegament real i pràctic de la Llei d’ús i 
ensenyament del valencià. Es tracta de la  Resolució, d’11 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7896, de 14 
d’octubre), del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet 
al tràmit d’informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i 
administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat.

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7948.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7948.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7948.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
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En l’àmbit de l’administració pública cal ressenyar igualment diverses resolucions mitjançant les quals 
s’evidencia l’interès pel foment del coneixement i l’ús i de la llengua i la seua estandardització administrativa: 
són la Resolució de 14 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7900, de 20 d’octubre), de la Direcció General de 
Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels 
coneixements de valencià per als empleats públics de l’Administració de la Generalitat, per tal d’estendre 
el coneixement de la llengua entre els funcionaris i la Resolució de 23 de novembre de 2016 (DOGV núm. 
7923, de 23 de novembre), del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual 
s’aproven els criteris lingüístics d’aplicació a l’Administració de la Generalitat i els seus ens instrumentals, 
que té com a objectiu “acompanyar qualsevol persona interessada a escriure acuradament en valencià 
en l’assoliment d’una bona competència lingüística. I de l’altra, si bé aquests criteris són obligatoris 
per a l’Administració de la Generalitat i els ens que en depenen, posar-los a disposició del conjunt 
de les administracions públiques que duen a terme la seua activitat a la nostra comunitat autònoma”. 
Hom pretén que aquests criteris “esdevinguen una eina funcional i pràctica que permeta avançar cap a 
l’excel·lència en la comunicació, en el tracte i en el servei a la ciutadania valenciana del segle XXI, han 
participat tècnics lingüístics d’institucions públiques valencianes municipals, provincials, universitàries 
i d’autogovern”. Els criteris han comptat amb l’informe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

D’altra banda, cal felicitar-se per l’esforç realitzat per l’actual administració en matèria de promoció social 
de la llengua, amb noves bases de subvencions i convocatòries adreçades a diversos sectors,  com ara l’àmbit 
educatiu (Ordre 40/2016, de 27 de juliol <DOGV núm. 7841, d’1 d’agost>, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, 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), les  mancomunitats, ajuntaments i entitats locals (Ordre 65/2016, de 
18 d’octubre <DOGV núm. 7900, de 20 d’octubre>, 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 municipis del Carxe 
que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià), els mitjans de comunicació social (Resolució 
de 10 de novembre de 2016 <DOGV núm. 7916, de 14 de novembre>, 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 escrita i digital),  
les associacions i entitats cíviques (Ordre 66/2016, de 18 d’octubre <DOGV núm. 7900, de 20 d’octubre>, 
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 les institucions, entitats i associacions 
sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars 
de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social), l’àmbit festiu (Resolució de 9 de setembre 
de 2016 <DOGV núm. 7876, de 19 de setembre>, del director general de Política Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre per la qual s’aproven 
les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l’ús del 
valencià en l’àmbit festiu), l’àmbit musical (Resolució de 25 d’octubre de 2016 <DOGV núm. 7907, de 31 
d’octubre>, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es sotmet al 
tràmit d’informació pública el projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical), etc. 

A més, s’han aprovat subvencions directes a entitats que havien acreditat una llarga trajectòria en matèria de 
promoció i defensa del valencià com ara la Federació Escola Valenciana (Ordre 7/2016, de 4 de novembre 
<DOGV núm. 7925, de 25 de novembre>, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es 
regula i concedeix una subvenció directa a la Fundació Escola Valenciana, per a la promoció sociocultural 
de la Comunitat Valenciana),  Acció Cultural del País Valencià (Ordre 8/2016, de 21 de novembre <DOGV 
núm. 7925, de 25 de novembre>, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula i 
concedeix una subvenció directa a Acció Cultural del País Valencià (ACPV), per a la promoció sociocultural 
de la Comunitat Valenciana) i el Col·lectiu de Músics en valencià Ovidi Montllor (Resolució de 24 de 
novembre de 2016 <DOGV núm. 7925, de 25 de novembre>, de la Presidència de la Generalitat, per la qual 
es regula i concedeix una subvenció directa al Col·lectiu Ovidi Montllor, per a la promoció sociocultural de 
la Comunitat Valenciana).

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8201.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8201.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8201.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/23/pdf/2016_9261.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/23/pdf/2016_9261.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/23/pdf/2016_9261.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/01/pdf/2016_6192.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/01/pdf/2016_6192.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/01/pdf/2016_6192.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/01/pdf/2016_6192.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8247.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8247.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8247.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8247.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8247.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/14/pdf/2016_8987.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/14/pdf/2016_8987.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/14/pdf/2016_8987.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/14/pdf/2016_8987.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7058.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7058.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7058.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7058.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7058.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9427.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9427.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9427.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9427.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9431.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9431.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9431.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9431.pdf
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Aquestes novetats conviuen amb altres convocatòries ja tradicionals així com amb dues disposicions que 
reflecteixen també canvis positius en matèria de toponímia. Es tracta de dos canvis de nom de municipi per 
la seua forma exclusiva en valencià: Benissuera i Almassora. 

Passem ja a ressenyar les resolucions més destacades d’aquest segon període de 2016.

Toponímia 

Decret 153/2016, de 14 d’octubre (DOGV núm. 7899, de 19 d’octubre), del Consell, pel qual s’aprova el 
canvi de denominació del municipi Benisuera per la forma exclusiva en valencià de Benissuera. 

Decret 185/2016, de 9 de desembre (DOGV núm. 7942, de 22 de desembre), del Consell, pel qual s’aprova 
el canvi de denominació del municipi Almassora/Almazora per la forma exclusiva en valencià d’Almassora. 

Ensenyament

Ordre 44/2016, de 4 d’agost (DOGV núm. 7846, de 8 d’agost), de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, 
del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana. 

Administració pública 

Resolució de 9 de setembre de 2016 (DOGV núm. 7872, de 13 de setembre), del director general de Relacions 
amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni entre el Ministeri de Justícia i la Generalitat 
per a la realització de les proves d’accés a la professió d’advocat i procurador en llengua cooficial. 

Decret 126/2016, de 7 d’octubre (DOGV núm. 7891, de 8 d’octubre), del Consell, pel qual es modifica la 
denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

Hom recupera la denominació de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que fou el nom que rebé el butlletí 
oficial en aprovar-se l’Estatut d’Autonomia valencià. La justificació del canvi de denominació, expressada 
en aquest Decret és la voluntat d’incorporar en el nom del Diari el nom de les institucions d’autogovern 
tot reivindicant-les. Així, la resolució afirma que: “Les institucions d’autogovern que hui coneixem com a 
Generalitat prenen el nom d’aquelles que al final de l’Edat Mitjana, quan a penes començaven a despuntar 
els primer assaigs dels estats moderns, van aconseguir introduir elements de territorialitat en el govern 
de la Corona d’Aragó. Tot i que en 1707 van quedar suprimides, juntament amb els Furs del Regne de 
València, mitjançant els decrets de Nova Planta, la memòria d’aquesta primerenca experiència històrica 
va ser simbòlicament enllaçada, al cap dels segles, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia, l’1 de juliol 
de 1982. D’aquesta manera, l’herència col·lectiva, tutelada en el nom de les institucions, serveix com a 
fonament per la construcció d’un nou espai identitari on s’articula la gestió, la representació i la defensa dels 
interessos col·lectius. Per això, amb la recuperació de la denominació que el diari oficial va rebre en 1982, 
torna a ajustar-se el nom a la seua raó de ser, com a vehicle de difusió de la normativa i de les actuacions que 
són expressió de la voluntat democràtica i el dret a l’autogovern dels valencians i valencianes, sense perjuí 
de la publicació de normes, resolucions, actes i anuncis d’altres administracions o institucions, la inserció 
dels quals resulte obligatòria”.

Resolució d’11 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7896, de 14 d’octubre), del director general de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte 
de decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en 
l’Administració de la Generalitat.

Resolució de 14 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7900, de 20 d’octubre), de la Direcció General de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements 
de valencià per als empleats públics de l’Administració de la Generalitat

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8190.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8190.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/22/pdf/2016_10365.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/22/pdf/2016_10365.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6444.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6444.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6444.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6444.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/13/pdf/2016_6990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/13/pdf/2016_6990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/13/pdf/2016_6990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/08/pdf/2016_7842.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/08/pdf/2016_7842.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_8048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8201.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8201.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8201.pdf
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Resolució de 23 de novembre de 2016 (DOGV núm. 7923, de 23 de novembre), del director general de 
Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’aproven els criteris lingüístics d’aplicació a 
l’Administració de la Generalitat i els seus ens instrumentals. 

Promoció social i cultura

Resolució de 15 de juny de 2016 (DOGV núm. 7824, de 8 de juliol), 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 Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2016. 

Resolució de 20 de juny de 2016 (DOGV núm. 7837, de 26 de juliol), de la vicerectora d’Estudis de Grau 
i Política Lingüística, per la qual es convoca el Premi Mavi Dolç i Gastaldo als treballs audiovisuals sobre 
igualtat lingüística i plurilingüisme. 

Ordre 40/2016, de 27 de juliol (DOGV núm. 7841, d’1 d’agost), de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, 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. 

Resolució de 4 d’agost de 2016 (DOGV núm. 7847, de 9 d’agost), del president de CulturArts Generalitat, 
per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la creació de guions de llargmetratges cinematogràfics, 
per a l’any 2016.

Resolució de 8 d’agost de 2016 (DOGV núm. 7849, d’11 d’agost), del president de CulturArts Generalitat, 
per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la producció audiovisual.  

Resolució de 9 de setembre de 2016 (DOGV núm. 7876, de 19 de setembre), del director general de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte 
d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions 
destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu. 

Resolució de 16 de setembre de 2016 (DOGV núm. 7879, de 22 de setembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a 2016, les subvencions per al foment del 
valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.  

Resolució de 16 de setembre de 2016 (DOGV núm. 7879, de 22 de setembre), del president de CulturArts 
Generalitat, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la millora de la producció audiovisual 
valenciana i, en concret, per al desplegament i preparació de projectes de llargmetratges de ficció, animació 
i documentals per a l’any 2016. 

Ordre 65/2016, de 18 d’octubre (DOGV núm. 7900, de 20 d’octubre), 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 municipis 
del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià. 

Ordre 66/2016, de 18 d’octubre (DOGV núm. 7900, de 20 d’octubre), 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 les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones 
jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme 
en l’àmbit social. 

Resolució de 26 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7907, de 31 d’octubre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització 
lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius. 

Resolució de 28 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7907, de 31 d’octubre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2016, les subvencions per al foment del 
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valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat 
Valenciana i del Carxe.  

Resolució de 28 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7907, de 31 d’octubre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2016, les subvencions per al foment del 
valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques 
públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. 

Resolució de 25 d’octubre de 2016 (DOGV núm. 7907, de 31 d’octubre), del director general de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es sotmet al tràmit d’informació pública el projecte 
d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del 
valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical. 

Resolució de 10 de novembre de 2016 (DOGV núm. 7916, de 14 de novembre), 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 escrita 
i digital. 

Resolució de 24 de novembre de 2016 (DOGV núm. 7925, de 25 de novembre), de la Presidència de la 
Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Col·lectiu Ovidi Montllor, per a la 
promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

Ordre 7/2016, de 4 de novembre (DOGV núm. 7925, de 25 de novembre, de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Fundació Escola Valenciana, 
per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. 

Ordre 8/2016, de 21 de novembre (DOGV núm. 7925, de 25 de novembre), de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV), per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. 

Resolució d’1 de desembre de 2016 (DOGV núm. 7931, de 5 de desembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, 
mancomunitat de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe. 

Ordre 77/2016, de 2 de desembre (DOGV núm. 7934, de 12 de desembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per al foment de la traducció literària multilingüe. 

Resolució de 15 de desembre de 2016 (DOGV núm. 7940, de 20 de desembre), de la Direcció General de 
Política Educativa, per la qual es concedeixen les subvencions per al foment de la normalització lingüística 
del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

Decret 189/2016, de 16 de desembre (DOGV núm. 7943, de 23 de desembre), del Consell, pel qual es 
declaren bé d’interès cultural immaterial les Normes de Castelló. 

Resolució de 20 de desembre de 2016 (DOGV núm. 7943, de 23 de desembre), del president de CulturArts 
Generalitat, per a la concessió d’ajudes per a millora de la producció audiovisual valenciana i, en concret, 
per al desenvolupament i preparació de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals per a 
l’any 2016. 

Resolució de 20 de desembre de 2016 (DOGV núm. 7943, de 23 de desembre), del president de CulturArts 
Generalitat, per a la concessió d’ajudes per a la creació de guions de llargmetratges cinematogràfics, per a 
l’any 2016. 

Ordre 88/2016, de 22 de desembre (DOGV núm. 7945, de 28 de desembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per al foment de treballs d’investigació i d’estudis en l’àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística 
aplicada. 
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Ordre 90/2016, de 27 de desembre (DOGV núm. 7945, de 28 de desembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió 
de subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu. 

Mitjans audiovisuals 

Acord d’1 de juliol de 2016 (DOGV núm. 7829, de 15 de juliol), del Consell, pel qual s’adjudiquen les con-
cessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital terrestre 
amb cobertura local i se transformen en llicencies. Lot 11 - Ontinyent-Xàtiva (canal 45 TL03V). 

Acord de 8 de juliol de 2016 (DOGV núm. 7830, de 18 de juliol), del Consell, pel qual s’adjudiquen les con-
cessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de televisió digital terrestre 
amb cobertura local i es transformen en llicències. Lot 3 - Benidorm (canal 27 TL03A). Expedient número 
CNMY/05/DGPI/62. 

Acord de 8 de juliol de 2016 (DOGV núm. 7830, de 18 de juliol), del Consell, pel qual es renuncia a l’ad-
judicació de 31 llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència, de caràcter comercial, a la Comunitat Valenciana. Expedient 
número CNMY11/DGPI/12. 

Llei  6/2016, de 15 de juliol (DOGV núm. 7831, de 19 de juliol), de la Generalitat, del Servei Públic de Ra-
diodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat. 

Resolució de 29 de juliol de 2016 (DOGV núm. 7843, de 3 d’agost), del president de l’Alt Consell Consultiu 
de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el resultat de la consulta 
preliminar de mercat per a la presentació i selecció de projectes de ficció per a la pròxima televisió autonò-
mica de la Comunitat Valenciana. 

Ordre 48/2016, de 16 d’agost (DOGV núm. 7854, de 19 d’agost), 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 4 d’agost de 2016 (DOGV núm. 7865, de 5 de setembre), del Consell pel qual s’adjudiquen les con-
cessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital terrestre 
amb cobertura local i es transformen en llicències. Lote 1 - Alcoi (Canal 56 TL01A). 

Acord de 4 d’agost de 2016 (DOGV núm. 7865, de 5 de setembre), del Consell, pel qual s’adjudiquen les 
concessions administratives per a l’explotació de tres programes del servei públic de la televisió digital ter-
restre amb cobertura local i es transformen en llicències. Lote 10 - Alzira (canal 44 TL01V). 

Acord de 30 de setembre de 2016 (DOGV núm. 7899, de 19 d’octubre), del Consell, pel qual s’adjudiquen 
les concessions administratives per a l’explotació de dos programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local i es transformen en llicències. Lot 6 Orihuela-Torrevieja (canal 54 TL07A). 

Acord de 30 de setembre de 2016 (DOGV núm. 7899, de 19 d‘octubre), del Consell, pel qual s’adjudiquen 
les concessions administratives per a l’explotació de dos programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, i es transformen en llicències. Lot 4 - Elx (Canal 45 TL05A). 

Acord de 30 de setembre de 2016 (DOGV núm. 7899, de 19 d’octubre), del Consell, pel qual s’adjudiquen 
les concessions administratives per a l’explotació de dos programes del servei públic de la televisió digital 
terrestre amb cobertura local, i es transformen en llicències. Lot 2 - Alacant (Canal 21 TL02A). 

Resolució de 29 de novembre de 2016 (DOGV núm. 7936, de 14 de desembre), del president de l’Alt Consell 
Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el resultat de la 
consulta preliminar de mercat per a la presentació i la selecció de projectes de documental per a la pròxima 
televisió autonòmica de la Comunitat Valenciana. 
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Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 22 de juny de 2016 (DOGV núm. 7820, de 4 de juliol), del president de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de conei-
xements orals de valencià i grau elemental de coneixements de valencià.  

Resolució de 28 de juny de 2016 (DOGV núm. 7826, de 12 de juliol), del president de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià, per la qual s’obri un segon termini de matrícula per a l’obtenció de certificats 
oficials administratius de coneixements de valencià. 

Resolució d’1 de juliol de 2016 (DOGV núm. 7838, de 27 de juliol), del president de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de 
capacitació tècnica: llenguatge administratiu. 

Resolució de 18 de juliol de 2016 (DOGV núm. 7839, de 28 de juliol), del president de la Junta Qualificadora 
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 i de la prova de capacitació tècnica: mitjans de comunicació. 

Resolució d’11 de juliol de 2016 (DOGV núm. 7844 bis, de 4 d’agost), del president de la Junta Qualifica-
dora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova del 
grau mitjà de coneixements de valencià i de la prova de capacitació tècnica: correcció de textos. 

Decret 128/2016, de 7 d’octubre (DOGV núm. 7895, de 13 d’octubre), del Consell, pel qual es regula la 
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

Resolució de 29 de novembre de 2016 (DOGV núm. 7933, de 9 de desembre), del president de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la 
prova de coneixements orals de valencià. 

Resolució de 30 de novembre de 2016 (DOGV núm. 7933, de 9 de desembre), del president de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la 
prova de grau elemental de coneixements de valencià. 
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