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El segon semestre de 2017 no ha estat tan prolífic com el primer; tot i això, han aparegut algunes resolucions 
importants en matèria de llengua al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

En primer lloc, volem destacar la Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8184, de 5 de 
desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es dona publicitat a 
l’obra normativa titulada Diccionari normatiu valencià. Aquesta resolució fa públic el fet que el diccionari 
normatiu valencià (aprovat en la seua primera versió per mitjà de l’Acord 2/2014, de 31 de gener, del Ple de 
l’AVL) constitueix «normativa lingüística de l’idioma valencià» i que, en tractar-se d’una obra normativa, 
d’acord amb el que estableixen l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia, i l’article 5 de la Llei 7/1998, de 16 
de setembre, de Creació de l’AVL, «serà d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la 
Comunitat Valenciana; a les institucions de la Generalitat; als poders públics; al sistema educatiu; als mitjans 
de comunicació, i a les entitats, organismes i empreses de titularitat pública o que compten amb finançament 
públic». Així mateix, la resolució informa que la versió impresa va ser editada dins de la col·lecció «Textos 
normatius», número 4, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (ISBN 978-84-482-6089-7) i que la versió 
vigent en cada moment és la publicada electrònicament al web de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a 
l’enllaç següent http://www.avl.gva.es/lexicval/dnv.

També l’AVL publica la Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8184, de 5 de desembre), de 
la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es dona publicitat a l’obra normativa 
titulada Vocabulari de noms de persona amb el mateix caràcter normatiu. L’obra ha estat editada en la 
col·lecció «Onomàstica», sèrie Antroponímia número 1, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (ISBN: 
978-84-482-6156-6) i pot ser consultada lliurement en l’apartat de Publicacions del web de la institució.

En matèria d’ensenyament hem d’anunciar que dissortadament el Decret 9/2017, de 27 de gener (DOGV 
núm. 7973, de 6 de febrer), del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n 
regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana recentment aprovat, ha estat 
derogat pel Decret 219/2017, de 29 de desembre (DOGV núm. 8202, de 30 de desembre), del Consell, pel 
qual es deroga el Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu 
valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Com ja vam informar en l’anterior crònica, el Decret 9/2017 va ser impugnat judicialment per diversos sectors 
contraris a la normalització del valencià amb l’al·legació bàsica que discriminava el castellà i perjudicava 
els centres que triaven els nivells bàsics del programa en relació amb la capacitació en llengua anglesa que 
els alumnes obtindrien a la finalització de l’itinerari curricular. L’entrada en vigor del decret l’havia suspès 
el Tribunal Superior de Justícia i, malgrat no haver finalitzat tots els processos judicials, ja hi havia hagut 
una sentència parcialment estimatòria, la relativa al recurs interposat pel sindicat CSIF, que anul·lava la 
disposició addicional 5a de la norma per considerar contrària a dret la certificació automàtica dels nivells 
de competència lingüística en valencià i en anglès per als alumnes acollits als nivells avançats del programa 
plurilingüe.

Davant aquesta situació, el Consell ha optat per aprovar per al curs 2017-2018 el Decret llei 3/2017, d’1 
de setembre (DOGV núm. 8120, de 5 de setembre), del Consell, pel qual s’adopten mesures urgents per a 
l’aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre, que serà aplicable en els centres 
docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en totes les etapes educatives, 
i que estableix el programa plurilingüe aplicable en cada centre educatiu en el primer curs del segon cicle 
d’educació infantil i, de forma paral·lela, intentar aprovar una llei que done seguretat jurídica a la situació. 

Així, s’ha presentat a les Corts una Proposició de llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el 
sistema educatiu valencià, publicada al Butlletí Oficial de les Corts núm. 214, de 13 d’octubre. La idea és 
dotar d’estabilitat el sistema educatiu valencià, per mitjà d’una norma que desenvolupe amb caràcter general 
i amb el màxim rang normatiu les previsions sobre l’aplicació del valencià a l’ensenyament, establertes en la 
Llei 4/1983, a més de permetre l’obtenció d’un ampli consens polític en el si de les Corts. 

Com a conseqüència de tot l’anterior, tenint en compte que ja s’ha iniciat la tramitació de la Proposició de 
llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, com també que al llarg 
del curs 2017-2018 el Decret llei 3/2017 desenvoluparà els seus efectes respecte a l’aplicació dels projectes 
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lingüístics de centre, es va considerar innecessari mantenir la vigència del Decret 9/2017 i s’ha procedit a la 
seua derogació.

En matèria de promoció social i cultura, les coses continuen més o menys sense canvis, amb les convocatòries 
tradicionals de subvencions a la promoció de la llengua pròpia destinades a associacions culturals, ajuntaments, 
societats musicals i festes, entre altres, com també a empreses en l’àmbit de la comunicació audiovisual. 

La novetat radica, doncs, una vegada més, en les previsions de caràcter general que afecten l’Administració 
pública i, així, trobem la publicació de la ja anunciada Oficina de Drets Lingüístics mitjançant l’aprovació 
del Decret 187/2017, de 24 de novembre (DOGV núm. 8192, de 18 de desembre), del Consell, pel qual es 
regula el funcionament de l’Oficina de Drets Lingüístics. En definitiva, una prova fefaent del compromís de 
l’actual Administració valenciana amb la normalització de la llengua pròpia i la defensa dels seus parlants. 

I ja, finalment, passem a enumerar les disposicions publicades en el DOGV durant el segon semestre de l’any 
2017.

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8184, de 5 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es dona publicitat a l’obra normativa titulada Vocabulari de noms de 
persona.

Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8184, de 5 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es dona publicitat a l’obra normativa titulada Diccionari normatiu 
valencià.

Ensenyament

Decret 88/2017, de 7 de juliol (DOGV núm. 8084, de 14 de juliol), del Consell, pel qual es modifica el Decret 
108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de 
l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana 

Decret Llei 3/2017, d’1 de setembre (DOGV núm. 8120, de 5 de setembre), del Consell, pel qual s’adopten 
mesures urgents per a l’aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre

Resolució 1042/IX, de 8 de setembre de 2017 (DOGV núm. 8125, de 12 de setembre), de les Corts, sobre 
la validació del Decret llei 3/2017, d’1 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a l’aplicació, 
durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre, aprovada pel Ple de les Corts en la sessió del 
8 de setembre de 2017

Resolució d’11 d’octubre de 2017 (DOGV núm. 8153, de 20 d’octubre), de la Direcció General de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del 
nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Decret 190/2017, d’1 de desembre (DOGV núm. 8183, de 4 de desembre), del Consell, pel qual s’estableixen 
les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de 
llengua estrangera destinat en centres educatius públics d’Educació Primària

Decret 167/2017, de 3 de novembre (DOGV núm. 8186, de 7 de desembre), del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d’idiomes

Decret 219/2017, de 29 de desembre (DOGV núm. 8202, de 30 de desembre), del Consell, pel qual es deroga 
el Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n 
regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana
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Administració pública 

Ordre 12/2017, de 26 de juny (DOGV núm. 8075, de 3 de juliol), de la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’aproven els barems d’aplicació als 
concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat

Resolució de 14 de juliol de 2017 (DOGV núm. 8088, de 20 de juliol), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen sis beques per a la realització de pràctiques 
professionals en promoció lingüística en les dependències de la Subdirecció General de Política Lingüística 
i Gestió del Multilingüisme

Resolució de 15 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8178, de 27 de novembre), del director general de 
Relacions amb les Corts, per la qual es publica l’Acord de pròrroga del conveni subscrit el 5 de setembre 
de 2016 entre el Ministeri de Justícia i la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per a la realització de les proves d’accés a la 
professió d’advocat i procurador en la llengua cooficial 

Licitació número CNMY17/PL11A/71 (DOGV núm. 8180, de 29 de novembre). Enquesta sobre l’ús i el 
coneixement del valencià en l’Administració local valenciana. Entitat adjudicadora, Generalitat Valenciana, 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Decret 187/2017, de 24 de novembre (DOGV núm. 8192, de 18 de desembre), del Consell, pel qual es regula 
el funcionament de l’Oficina de Drets Lingüístics

Promoció social i cultura

Licitació número CNMY17/PL11A/28 (DOGV núm. 8081 d’11 de juliol). Servei de difusió en diferents 
suports de la campanya institucional de promoció del valencià. Entitat adjudicadora, Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 27 de juny de 2017 (DOGV núm. 8082, de 12 de juliol), 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 13 de juny de 2017 (DOGV núm. 8086, de 18 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 2017

Resolució de 26 de juliol de 2017 (DOGV núm.8111, de 23 d’agost), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d’investigació 
i d’estudis en l’àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada

Resolució, de 5 de setembre de 2017 (DOGV núm. 8123, de 8 de setembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el 
multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2017

Resolució de 7 d’agost de 2017 (DOGV núm. 8126, de 13 de setembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, 
mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe per a la promoció 
del valencià

Resolució de 27 de setembre de 2017 (DOGV núm. 8138, de 29 de setembre), de la Direcció General 
de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica el termini de presentació de 
la documentació justificativa establert en la Resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe per a l’exercici 
pressupostari de 2017
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Resolució de 19 d’octubre de 2017 (DOGV núm. 8158, de 27 d’octubre), del president de CulturArts 
Generalitat, per a la concessió d’ajudes per a la producció audiovisual en les modalitats de llargmetratges 
documentals

Resolució de 19 d’octubre de 2017 (DOGV núm. 8158, de 27 d’octubre), del president de CulturArts 
Generalitat, per a la concessió d’ajudes per a la producció audiovisual en la modalitat de curtmetratges i 
projectes multiplataforma de ficció 

Resolució de 2 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8163, de 6 de novembre), del president de CulturArts 
Generalitat, per a la concessió d’ajudes per a la producció audiovisual en les modalitats de llargmetratges de 
ficció

Informació pública (DOGV núm. 8167, de 10 de novembre) del director general de Política Lingüística i 
Gestió del Multilingüisme del Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Social de les Llengües 

Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8173, de 20 de novembre), del president de CulturArts 
Generalitat, per a la concessió d’ajudes per a la creació de guions de llargmetratges cinematogràfics, per a 
l’any 2017

Resolució de 17 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8176, de 23 de novembre) 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 2017

Resolució de 27 d’octubre de 2017 (DOGV núm. 8178, de 27 de novembre), de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària 
multilingüe 

Resolució de 30 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8186, de 7 de juliol), 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

Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8193, de 19 de desembre), de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen subvencions per al foment del valencià 
i el multilingüisme en l’àmbit musical

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 20 de juny de 2017 (DOGV núm. 8080, de 10 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 27 de juny de 2017 (DOGV núm. 8080, de 10 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 nivell 
A2 de coneixements de valencià

Resolució de 30 de juny de 2017 (DOGV núm. 8080, de 10 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 nivell 
B1 de coneixements de valencià

Resolució de 7 de juliol de 2017 (DOGV núm. 8092, de 26 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 grau 
mitjà de coneixements de valencià

Resolució de 10 de juliol de 2017 (DOGV núm. 8092, de 26 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 en els mitjans de comunicació
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Resolució de 14 de juliol de 2017 (DOGV núm. 8092, de 26 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: correcció de textos

Resolució d’11 d’agost de 2017 (DOGV núm. 8118, d’1 de setembre), de la Direcció General de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen els criteris per a acreditar i expedir el 
certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 29 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8192, de 18 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 nivell A2 de coneixements de valencià

Resolució d’1 de desembre de 2017 (DOGV núm. 8192, de 18 de desembre), 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 d’11 de desembre de 2017 (DOGV núm. 8192, de 18 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 nivell B1 de coneixements de valencià

Resolució de 15 de desembre de 2017 (DOGV núm. 8201, de 29 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 mitjà de coneixements de valencià

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/26/pdf/2017_6738.pdf
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