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accions 1 a 11
De l’administració al carrer

1. Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat, com a eina funcional i pràctica,
d’acompanyament cap a l’autonomia lingüística i de millora de la comunicació amb la ciutadania.

2. Adaptació de les proves de la JQCV al Marc Europeu Comú de Referència:
•
•
•

proves per a la comunicació i l’ús efectiu de la llengua.
nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.
creació del cos d’examinadors.

La certificació del nivell A1 ha beneficiat més de 3.000
persones, inscrites en els cursos oferits pels centres de
formació de persones adultes, pels ajuntaments i per les
universitats populars.
3. Renovació de la JQCV, amb una clara aposta per la participació pública en la composició del
Ple:
•
•
•
•

Acadèmia Valenciana de la Llengua .
Universitats públiques valencianes.
Ajuntaments.
Escoles oficials d’idiomes valencianes.

4. Aprovació de la Llei de plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, per a consolidar la
competència efectiva de les futures generacions en valencià, castellà i anglés.
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De l’administració al carrer

5. PIALP → Pla Integral d’Aprenentatge de Llengües per al Professorat: accions formatives presencials i
virtuals en valencià per a 6.864 docents.
Creació del CEFIRE de plurilingüisme.

PIALP
6. Increment de l’oferta de cursos de valencià a les EOI valencianes, amb l’evolució següent:
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7. Posada en marxa del servei públic valencià de radiodifusió.
Conveni de col·laboració entre À Punt Mèdia i CEICE.
•
•
•

Comissió Redactora del Llibre d’Estil.
Formació per a l’acreditació de
lingüistes
externs.
Multiplataforma per a la formació.

8. Increment dels cursos de valencià en la Generalitat i l’Administració de l’Estat:

alumnes

6400
4800

cursos

3200
1885
68

2014-15

137

2015-16

304
145

2016-17

2017-18

accions 1 a 11
De l’administració al carrer

9. Pla d’Acompanyament Lingüístic al Personal de l’Administració de la Generalitat, desplegat en 4
línies:

10. Actualització del Salt, eina de traducció automàtica i de correcció. Versions Salt.usu i Salt.pro +
incorporació d’un gestor de memòries de traducció.

11. Campanya institucional de promoció social del valencià:

Construiré mil ponts mil vegades,
sols per estar amb tu.
Sé que visc en els teus pensaments quan rius,
quan mires,
quan abraces...
Hi ha moments que em parles poc,
o em calles.
En ocasions les paraules són escasses,
o penses que no em necessites.
Encara que no m'escoltes, o que fins i tot
arribes a oblidar-me, no m'importa.
Perquè el que realment importa, el més poderós
és que, des de la primera paraula fins a l'última,
sempre estaré al teu costat.

accions 12 a 20
Projecció Exterior

12. Congrés sobre multilingüisme, en el marc de la Primavera Educativa, amb l’assistència de 600
professionals dels idiomes i la participació d’experts de gran renom internacional.

13. Declaració de Palma,
Catalunya.

Generalitat Valenciana, Govern de les Illes Balears i Generalitat de

•

Acció conjunta contra els incompliments del Govern espanyol
en matèria lingüística.
• CELRoM.
• Coordinació en la traducció de les proves d’advocat i
procurador de l’Estat.
• Col·laboració en l’edició d’obres: Fabra, Moll i Sanchis
Guarner. La construcció d’una llengua moderna, d’A.
Ferrando.

14. Celebració del Seminario de Política
Lingüística, amb la participació dels governs
d’Euskadi, Catalunya, Galícia, Navarra, Illes
Balears, Aragó, Astúries i Comunitat Valenciana en
dues ocasions: 2016 i 2018.

15. Adhesió al Protocolo de colaboración entre els governs
d’Euskadi, Catalunya, Galícia, les Illes Balears i Navarra,
en matèria de política lingüística. Celebració de tres
sessions: Santiago 2017, Iruña 2018 i Bilbao 2019 Pròxima
convocatòria: València.

accions 12 a 20
Projecció Exterior

16. Incorporació a la NPLD: Xarxa
Europea per a la Promoció de la
Diversitat Lingüística en 2016. Seu de
l’Assemblea General al maig de 2018.
Redactors del Roadmap 2020-2030.

17. Consolidació de la celebració institucional del 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües:

•
•
•
•

2015. Drassanes. València
2016. Jardins de la Conselleria. València
2017. Torrevieja
2018. Castelló de la Plana

18. Celebració de la Fira dels Idiomes, amb la presència d’ajuntaments i
d’universitats:
•
•
•

edició de 2016: totes les llengües.
edició 2018: les llengües europees representades en la NPLD.
els panells de la II Fira han estat exposats a Brussel·les.

19. Increment i reforç dels lectorats de valencià, amb presència a les universitats de Cambridge, Torí,
Amiens, Granada, Madrid, Santiago de Compostel·la i Salamanca. Objectiu 2019: Navarra, Múrcia i
Valladolid.

20. Creació de la Càtedra de Drets Lingüístics al si de la Universitat de València.

accions 21 a 24
Investigació sociolingüística: enquestes, estudis i publicacions

21. Dades demolingüístiques:
•

Enquesta sobre el coneixement i l’ús social del valencià.

•

Enquesta sobre l’ús del valencià en l’Administració de la Generalitat.

•

Enquesta sobre usos i actituds lingüístics en la justícia valenciana.

•

Enquesta sobre usos i actituds lingüístics en la sanitat pública valenciana.

•

Enquesta sobre el coneixement i l’ús del valencià en l’Administració local valenciana.

22. Creació d’ajudes a la investigació en lingüística aplicada, amb 9 projectes subvencionats, entre els quals:
•

L’ús de les llengües en la comunicació telemàtica de l’administració local valenciana.

•

Polítiques públiques i jurisprudència referencial sobre el foment de l’ús de les llengües pròpies en les
administracions públiques autonòmiques amb diverses llengües oficials.

•

Foment de l'ús de les llengües pròpies oficials en l'activitat socioeconòmica.

•

Estudi qualitatiu sobre l'ús del valencià al xicotet comerç i a les grans superfícies.

23. Presentació de la col·lecció Rafael L.
Ninyoles, publicació dels treballs realitzats amb
les ajudes a la investigació sobre lingüística
aplicada.

24. Pròxima presentació de la publicació digital de la Direcció General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme per a fomentar la investigació en sociologia de les llengües.

accions 25 a 28
Impacte econòmic del valencià

25. Impuls econòmic a la producció
i divulgació cultural:
creació de les ajudes al teatre,
cinema, sector del llibre i
publicitat.

Promoció de la música:
creació de les ajudes destinades
a l’organització de festivals,
celebració de concerts i
producció musical.

any 2018
400.000€

Foment del multilingüisme
en la producció literària:
recuperació de la línia
d’ajudes per a traduir al
valencià i del valencià a altres
llengües.

anys 2016-7
200.000€

anys 2016-7
100.000€

any 2018
200.000€

any 2019
500.000€

any 2018
50.000€

any 2019
600.000€

impuls
promoció
foment

any 2019
150.000€

creixement del sector productiu cultural

26. Presència del valencià en 177 mitjans de comunicació: fem valdre el dret de la ciutadania a rebre
informació en la llengua pròpia, tal com disposen la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries, la Llei General de la Comunicació Audiovisual i la LUEV.
Inversió
Impacte econòmic

13.785.856€

8.611.322€

Import en milions
d’euros

nombre de
beneficiaris

Evolució de les ajudes:

4.727.672€

2,85m

2,8m

2,8m

165

177

???

1.021.933€

1.944.384€

2,3m

Sol·licitants
1,5m

165
98

98

50

58

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

2014

2015(1a)

2015(2a)

2016

2017

27. Associacions, entitats culturals, col·legis professionals, universitats i clubs esportius es beneficien
d’unes ajudes per a la promoció social del valencià que han multiplicat per 25 la seua dotació:
2.500.000€
1.940.000€

1.940.000€

2017

2018

1.599.541€

100.000€
2015

2016

2019
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28. Les ajudes per a fomentar i promocionar el valencià en l’àmbit municipal arriben ja LA MEITAT DELS
AJUNTAMENTS VALENCIANS per a retolació, programació cultural, formació lingüística, voluntariat i
serveis lingüístics:

2.000.000€

1.000.000€

1.114.673,29€

1.120.000€

2017

2018

100.000€
2015

2016

2019

Impacte econòmic del valencià en el PIB, estudi a càrrec de l’Institut Valencià d’Investigacions
Econòmiques que permetrà saber la contribució del valencià a l’economia valenciana, mesurar la riquesa
que genera i quantificar el seu valor econòmic.

La responsabilitat social pot ser una eina estratègica, una
bona

pràctica

empresarial

afavoridora

de

la

diversitat

lingüística que caracteritza les societats contemporànies.

EVOLUCIÓ TOTAL DE LES AJUDES A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.
PERÍODE 2015-2019.

8.600.000€
6.204.674€

6.510.000€

4.899.541€

1.700.000€

2015

2016

2017

2018

2019

accions 29 a 31
Transversalitat de la política lingüística

29.

Recuperació de la Comissió Interdepartament per a l’ús del valencià.
•

Declaració d’Ares: instruccions de les sotssecretaries de la GVA.

•

Aprovació de la Guia d’usos institucionals i administratius de les llengües oficials: Decret 61/2017.

•

Pla d’Acompanyament Lingüístic al Personal de l’Administració de la Generalitat.

•

Aprovació i seguiment de les enquestes d’usos i actituds lingüístiques.

30. Participació en:
•

la Mesa per la Igualtat de la CEICE. Integració en la Unitat d’Igualtat.

•

l’Estratègia Valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi.

•

el Pla per a la transformació del Model Econòmic Valencià.

31. Declaració institucional del Ple del Consell de 23 de novembre de 2018:

Per tot això, amb motiu de la commemoració del 35é aniversari de la promulgació
de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, el Consell anuncia la constitució del
Consell Social de les Llengües, en el mateix dia 23 de novembre, al Monestir de Santa
Maria de la Valldigna, i declara la seua voluntat de continuar aprofundint en la
recuperació del valencià en tots els àmbits d’ús, amb la mirada posada en
l’assoliment de l’equitat lingüística i la cohesió social.

accions 32 a 35

Desplegament normatiu de la llei d’ús

32. Decret d’usos institucionals i administratius de les llengües oficials per tal d’assolir l’equilibri entre
valencià i castellà:
•

Valencià, llengua destacada d’ús normal i general.

•

Fent més visible la que més ho necessita: el valencià.

•

10 maneres senzilles de començar una conversa en valencià.

33. Oficina de Drets Lingüístics: atenció dels casos de discriminació lingüística i restabliment dels drets.

34. Consell Social de les Llengües. Participació ciutadana en la política lingüística per a la millora de la
convivència.

Modificació de l’article 4.1.d del Decret 73/2018, de 8 de juny, del Consell, de creació del Consell
Social de les Llengües, a fi d’afegir dues noves vocalies:
Una persona en representació de les entitats locals que integren la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics
Valencians.
Una persona en representació de les universitats públiques que integren la Xarxa Pública de Serveis
Lingüístics Valencians.
35. Creació de La Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. Decret publicat en el DOGV num
8486 de 14.02.2019. Constitució del Consell de Serveis Lingüístics Valencians el 21.11.2019.

