
DEL PRESIDENT DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
I DEL DECÀ DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA

 

El marc jurídic de l’idioma valencià ve determinat per la Constitució de 1978 i 
per l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006. En la 
Constitució queda establit pel Tit. VIII, Cap. III, el dret a l’autonomia, reconegut 
en l’art. 2, encara que
seran la norma institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma i l’Estat els 
reconeixerà i adoptarà com a part integrant del seu ordenament jurídic”. 
 
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenci
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià” (art. sext, 1), així 
com que “l’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho 
és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat” (art. sext, 2).
 
El mateix Estatut prescriu que “l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la 
institució normativa de l’idioma valencià” (art. sext, 8), 
Generalitat Valenciana 7/1998 de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL) diu que esta “és l
elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià” (art. 3). 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) és una institució centenària 
integrada  en entitats científiques com la Confederaci
d'Estudis Locals (CSIC) i associada a l'Institut d'Espanya, regulada recentment 
pel Decret 91/2015, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana 
(DOCV núm. 7550 de 17.06.2015). La finalitat de la RACV és 
investigacions sobre els diferents aspectes que conformen la realitat 
valenciana, entre els quals ocupen un lloc rellevant l’estudi de l'idioma 
valencià i la defensa dels valors i de les senyes d'identitat del poble valencià 
(art. 2 dels seus Estatuts).

La llengua valenciana constituïx, per tant, un centre d’interés comú de l’AVL i 
de la RACV, independentment de les característiques i finalitats pròpies de 
cadascuna d’elles. No obstant, condicionaments històrics, socials i polítics han 
impedit fins ara establir una

És per això que el Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i el 
President de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,

 

DECLARACIÓ CONJUNTA 
DEL PRESIDENT DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
I DEL DECÀ DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA

 

El marc jurídic de l’idioma valencià ve determinat per la Constitució de 1978 i 
per l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006. En la 
Constitució queda establit pel Tit. VIII, Cap. III, el dret a l’autonomia, reconegut 
en l’art. 2, encara que és en l’art. 147 on es diu expressament que els “Estatuts 
seran la norma institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma i l’Estat els 
reconeixerà i adoptarà com a part integrant del seu ordenament jurídic”. 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana del 2006 establix que “la 
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià” (art. sext, 1), així 
com que “l’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho 
és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat” (art. sext, 2).  

El mateix Estatut prescriu que “l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la 
institució normativa de l’idioma valencià” (art. sext, 8), 
Generalitat Valenciana 7/1998 de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL) diu que esta “és la institució que té per funció determinar i 
elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià” (art. 3). 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) és una institució centenària 
integrada  en entitats científiques com la Confederació Espanyola de Centres 
d'Estudis Locals (CSIC) i associada a l'Institut d'Espanya, regulada recentment 
pel Decret 91/2015, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana 
(DOCV núm. 7550 de 17.06.2015). La finalitat de la RACV és 

sobre els diferents aspectes que conformen la realitat 
valenciana, entre els quals ocupen un lloc rellevant l’estudi de l'idioma 

defensa dels valors i de les senyes d'identitat del poble valencià 
(art. 2 dels seus Estatuts).  

valenciana constituïx, per tant, un centre d’interés comú de l’AVL i 
de la RACV, independentment de les característiques i finalitats pròpies de 
cadascuna d’elles. No obstant, condicionaments històrics, socials i polítics han 
impedit fins ara establir una relació normal i productiva entre estes entitats.

És per això que el Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i el 
President de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEL PRESIDENT DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 
I DEL DECÀ DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA 

El marc jurídic de l’idioma valencià ve determinat per la Constitució de 1978 i 
per l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006. En la 
Constitució queda establit pel Tit. VIII, Cap. III, el dret a l’autonomia, reconegut 

és en l’art. 147 on es diu expressament que els “Estatuts 
seran la norma institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma i l’Estat els 
reconeixerà i adoptarà com a part integrant del seu ordenament jurídic”.  

ana del 2006 establix que “la 
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià” (art. sext, 1), així 
com que “l’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho 

El mateix Estatut prescriu que “l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la 
institució normativa de l’idioma valencià” (art. sext, 8), i la llei de la 
Generalitat Valenciana 7/1998 de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la 

a institució que té per funció determinar i 
elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià” (art. 3).  

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) és una institució centenària 
ó Espanyola de Centres 

d'Estudis Locals (CSIC) i associada a l'Institut d'Espanya, regulada recentment 
pel Decret 91/2015, de 12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana 
(DOCV núm. 7550 de 17.06.2015). La finalitat de la RACV és promoure 

sobre els diferents aspectes que conformen la realitat 
valenciana, entre els quals ocupen un lloc rellevant l’estudi de l'idioma 

defensa dels valors i de les senyes d'identitat del poble valencià 

valenciana constituïx, per tant, un centre d’interés comú de l’AVL i 
de la RACV, independentment de les característiques i finalitats pròpies de 
cadascuna d’elles. No obstant, condicionaments històrics, socials i polítics han 

relació normal i productiva entre estes entitats. 

És per això que el Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• conscients de la necessitat imperiosa d’anar superant conflictes que 
han esgarrat la societat valenciana i que en res han beneficiat l’ús 
social del valencià, 

• convençuts de la conveniència d’eliminar totes les connotacions 
negatives que puguen associar-se a este idioma (element de 
confrontació, consideració com un parlar subsidiari, reticències a l’hora 
d’acceptar la denominació històrica de “llengua valenciana”, etc.),   

• i guiats per l’objectiu de fer d’esta llengua un instrument de cohesió 
social del poble valencià, tot promovent-ne l’ús i mirant de conciliar les 
aportacions historicofilològiques i els sentiments identitaris privatius 
dels valencians, 

 

DECLAREN 

la seua voluntat de propiciar, a través de grups de treball conjunts, les 
iniciatives i els mecanismes que possibiliten la cooperació efectiva entre les 
dos acadèmies en els aspectes que acorden, des del respecte a l’ordenament 
jurídic valencià i als àmbits competencials propis de cadascuna d’elles. 

 
 
 
 
 


