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PRESENTACIÓ 



 

 



 

 

El 31 de gener del 2014 l’AVL culminava un dels treballs més importants: el Diccionari 
normatiu valencià (Acord 2/2014). El diccionari conté més de 93.000 entrades i és fruit 
del treball de més de dotze anys. El 5 de febrer l’obra restava a disposició del públic a 
través de la pàgina web. L’acollida entre els usuaris va ser extraordinària com ho 
demostra el fet que fins al 31 de desembre s’hagen realitzat més de 2.400.000 
consultes. L’AVL ha habilitat també la possibilitat que els usuaris plategen 
suggeriments i aportacions al DNV –més de 1.200 en el primer any–, que són estudiats 
posteriorment pels acadèmics. L’aprovació del DNV completa les principals obres 
normatives de l’AVL (el Diccionari ortogràfic i de pronunciació, 2005; la Gramàtica 
normativa valenciana, 2005; i la Gramàtica valenciana bàsica, 2013). Este fet ha 
propiciat la necessitat de reestructuració interna dels òrgans de l’AVL per a reorientar 
els treballs dels acadèmics. 
 
L’exercici 2014 ha sigut especialment prolífic en pronunciaments de l’AVL sobre 
diverses iniciatives del Govern valencià. Per orde cronològic, el primer pronunciament 
fou l’informe favorable a la proposta de declaració de la festa de les Falles com a 
Patrimoni Cultural Immaterial per part de la UNESCO. L’AVL també es va pronunciar 
arran del tancament de les emissions de RTVV amb una «Declaració sobre la 
necessitat de mitjans públics de comunicació, a propòsit de l’incompliment de la Carta 
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries a causa de la suspensió de l’activitat 
de les emissores de l’entitat pública Radiotelevisió Valenciana» (Acord 21/2014, de 30 
de maig). 
 
Així mateix, l’AVL va informar l’avantprojecte de la llei reguladora del mecenatge i 
molts dels suggeriments presentats han estat assumits en el text definitiu de la Llei 
9/2014, de 29 de desembre, d’impuls de l’activitat cultural i del mecenatge a la 
Comunitat Valenciana. Distinta sort tingueren els informes aprovats per l’AVL sobre els 
projectes normatius en matèria educativa (Decret de Primària i Orde reguladora del 
procediment d’autorització del projecte lingüístic de centre) els quals no van obtindre la 
receptivitat de l’executiu valencià. En qualsevol cas, l’AVL constata amb satisfacció 
que el Govern ha interioritzat l’obligació de consultar la nostra institució a l’hora 
d’elaborar els projectes normatius que tenen contingut lingüístic. 
 
Eixa línia de col·laboració institucional entre el Govern i l’AVL s’ha estés també a 
noves accions conjuntes de promoció del valencià. En este sentit, convé subratllar el 
patrocini del Circuït teatral de CulturArts per virtut del qual l’AVL abona el 10% del 
caixet de cada representació en valencià. Els resultats d’esta iniciativa en l’any 2014 
han sigut prou notables: 165 obres en valencià (67% del total), amb més de 30.000 
espectadors. La nostra institució ha invertit 41.688 €. 
 
L’AVL ha continuat la línia de recerca de complicitats institucionals encetada el 2012 
per la Junta de Govern. Així, per exemple, l’any 2014 s’ha arribat a un acord amb el 
Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València per virtut del qual s’ha organitzat 
un cicle de conferències vinculades a l’exposició de llibres emblemàtics de la Biblioteca 
Històrica de la Universitat de València i una exposició sobre l’Institut d’Estudis 
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Valencians, un precedent històric de l’AVL, ja que es tractava d’un organisme públic de 
l’època de la República que tenia atribuïdes les competències en matèria lingüística. 
També s’ha firmat un acord de col·laboració amb la Unió Gremial i amb l’Associació 
Espanyola de Lingüística Aplicada. 
 
Pel que fa a la projecció exterior de la llengua, l’AVL ha pogut continuar mantenint els 
tres lectorats valencians en l’exterior (Amiens, Cambridge i Torí) per tercer any 
consecutiu, gràcies a la col·laboració amb l’Institut Ramon Llull (IRL) i les universitats 
de València i Jaume I. Els cursos d’introducció a la didàctica de la llengua com a 
idioma estranger, que en l’any 2014 assoliren la quinta edició, constituïxen un altre 
àmbit de la col·laboració AVL-IRL, en el qual participa també la Xarxa Vives i els 
ajuntaments de Vinaròs i Morella. Les accions conjuntes amb l’IRL s’han ampliat 
enguany amb el patrocini de les traduccions d’obres d’autors valencians que hagen 
obtingut una subvenció de l’IRL. 
 
Les activitats principals de l’edició de l’Escriptor de l’Any corresponent al 2013, 
dedicada a Joan Roís de Corella, es van realitzar en l’any 2014. L’exposició Roís de 
Corella i el seu temps es va exhibir a la Sala Capitular del Monestir de Sant Miquel dels 
Reis des del 13 de febrer fins al 25 de maig i un total de 7.075 persones visitaren la 
mostra. L’exposició itinerant, de format reduït, visità 66 municipis de la Comunitat 
Valenciana. Amb motiu de l’Any Corella s’edità l’estudi Joan Roís de Corella. Síntesi 
biogràfica i aportació documental i la unitat didàctica Joan Roís de Corella i el seu 
temps. Atés que les edicions de l’Escriptor de l’Any s’encavalcaven entre dos exercicis 
(de novembre a octubre), l’AVL va estimar convenient ajustar les activitats a l’any 
natural. El canvi començà a operar en l’Any Corella amb l’exhibició de l’exposició 
principal en l’any 2014 i continuà amb la designació de Carles Salvador com a 
Escriptor de l’Any 2015.  
 
A més de les publicacions de l’Any Roís de Corella, l’any 2014 s’editaren les Actes de 
la VII Jornada d’Onomàstica. Xèrica, 2013, les Actes de la III Jornada d’Escriptors 
Valencians. Rodolf Sirera (València, 2012) i els volums de la sèrie Toponímia dels 
Pobles Valencians corresponents als municipis següents: Agullent, Beniarbeig, 
Paterna, Rotglà i Corberà, Sant Mateu, la Vall d’Alcalà, Aldaia, la Jana i Cervera del 
Maestrat. 
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COMPOSICIÓ 



 

 



 

 

El 31 de desembre del 2014 la composició dels membres de l’AVL era la següent: 

  Artur Ahuir i López 

  Rafael Alemany Ferrer 

  Àngel-Vicent Calpe Climent 

  Verònica Cantó Doménech 

  Emili Casanova Herrero  

  Jordi Colomina i Castanyer 

  Josep Lluís Doménech Zornoza 

  Antoni Ferrando Francés 

  Ramon Ferrer Navarro 

  Joan-Alfons Gil Albors 

  Maria Soledat González Felip 

  Albert Hauf i Valls 

  Lluís Meseguer Pallarés  

  Eduard Mira i González  

  Miquel Navarro Sorní 

  Pere Maria Orts i Bosch 

  Josep Palomero Almela 

  Manuel Pérez Saldanya  

  Honorat Ros i Pardo 

  Alfons Vila Moreno 

Durant l’any 2014 restà vacant la plaça que havia deixat l’anterior presidenta, 
Ascensió Figueres Górriz, després de la seua renúncia que tingué lloc el dia 14 
d’octubre del 2011. 

Tots els membres de l’AVL constituïxen el Ple de la institució. 
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JUNTA DE GOVERN 

President  Ramon Ferrer Navarro  
Vicepresident Josep Palomero Almela  
Secretària  Verònica Cantó Doménech 
Vocal   Emili Casanova Herrero 
Vocal   Josep Lluís Doménech Zornoza 

SECCIONS 

SECCIÓ DE GRAMÀTICA  
(fins a març del 2014) 

President:   Manuel Pérez Saldanya 
Secretari:  Àngel-Vicent Calpe Climent 
Vocals:  Rafael Alemany Ferrer 

    Verònica Cantó Doménech 
    Emili Casanova Herrero 
    Jordi Colomina i Castanyer 
    Maria Soledat González Felip 

SECCIÓ TÈCNICA DE LEXICOGRAFIA I GRAMÀTICA 
(a partir d’abril del 2014) 

President:   Rafael Alemany Ferrer  
Secretari tècnic: Josep Lacreu Cuesta (cap de la URL) 
Vocals:  Artur Ahuir i López 

Àngel-Vicent Calpe Climent 
Verònica Cantó Doménech 
Jordi Colomina i Castanyer  
Antoni Ferrando Francés 
Ramon Ferrer Navarro 
Josep Manuel Palomero Almela 
Manuel Pérez Saldanya 
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SECCIÓ D’ONOMÀSTICA 

President:  Emili Casanova Herrero 
Secretari:  Alfons Vila Moreno 
Vocals:  Jordi Colomina i Castanyer  

Josep Lluís Doménech Zornoza 
Ramon Ferrer Navarro 

    Pere Maria Orts i Bosch 
    Josep Palomero Almela 
    Honorat Ros i Pardo 

SECCIÓ DE FOMENT DE L’ÚS DEL VALENCIÀ 

President:  Honorat Ros i Pardo 
Secretari:  Antoni Ferrando Francés 
Vocals:  Verònica Cantó Doménech (fins al 2 d’abril del 2014) 

    Josep Lluís Doménech Zornoza 
    Joan-Alfons Gil Albors 
    Albert Hauf i Valls 
    Lluís Meseguer Pallarés 
    Eduard Mira i González  

Josep Palomero Almela 
Ma. Soledat González Felip (des del 2 d’abril del 2014) 

SECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ LINGÜÍSTICA I LITERÀRIA 
(fins a març del 2014) 

President:  Albert Hauf i Valls 
Secretari:  Lluís Meseguer Pallarés 
Vocals:  Artur Ahuir i López 

    Àngel Calpe Climent 
Eduard Mira i Gonzàlez 
Miquel Navarro Sorní 
Alfons Vila Moreno 
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SECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
I CORPUS INFORMATITZAT DEL VALENCIÀ 

(a partir d’abril del 2014) 
 

President:  Albert Hauf i Valls 
Secretari:  Lluís Meseguer Pallarés (sec. Escriptor Any) 
Vocals:  Artur Ahuir i López (vocal Escriptor Any) 

Àngel-Vicent Calpe Climent (vocal Escriptor Any) 
Emili Casanova Herrero (pres. Escriptor Any) 

 Eduard Mira i González 
 Miquel Navarro Sorní  

Alfons Vila Moreno (vocal Escriptor Any) 
 

SECCIÓ DE TERMINOLOGIA I LLENGUATGES ESPECÍFICS 
(a partir d’abril del 2014) 

 
President:  Josep Lluís Doménech Zornoza 
Secretari:  Artur Ahuir i López 
Vocals:  Àngel Calpe Climent 

Emili Casanova Herrero  
Jordi Colomina i Castanyer  
Joan Alfons Gil-Albors 
Lluís Meseguer Pallarés 
Eduard Mira i Gonzàlez 

    Manuel Pérez Saldanya 
    Honorat Ros i Pardo 
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COMISSIONS 

COMISSIÓ DE TEXTOS RELIGIOSOS 
(fins a març del 2014) 

President:  Miquel Navarro Sorní  
Secretari:  Alfons Vila Moreno 
Vocals:  Antoni Ferrando Francés 

Joan-Alfons Gil Albors 
Albert Hauf i Valls 

    Pere Maria Orts i Bosch  

     

COMISSIÓ TÈCNICA DE TEXTOS RELIGIOSOS 
(a partir d’abril del 2014) 

  
President:  Pere Maria Orts i Bosch 
Secretari:  Pepa Martínez Blanch (tècnica lingüística) 
Vocals:  Antoni Ferrando Francés 
   Joan-Alfons Gil Albors 

Albert Hauf i Valls 
    Miquel Navarro Sorní 

Alfons Vila Moreno 
 
 

COMISSIÓ TÈCNICA DEL DICCIONARI NORMATIU VALENCIÀ (DNV) 
(fins a març del 2014) 

President:  Jordi Colomina i Castanyer 
Secretari:  Josep Lacreu Cuesta (cap de la URL) 
Vocals:  Artur Ahuir i López 

Rafael Alemany Ferrer 
Ramon Ferrer Navarro  

    Josep Palomero Almela 
    Manuel Pérez Saldanya 
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COMISSIÓ TÈCNICA DE PUBLICACIONS 
(a partir d’abril del 2014) 

 President:  Ramon Ferrer Navarro  
 Secretari:  Ernest González Fabra (cap de Gestió Administrativa) 
 Vocals:  Joan Manuel Asensi Doménech (cap de Premsa) 

Verònica Cantó Doménech  
Miquel Navarro Sorní 

    Emili Sáez Aranda (tècnic de Publicacions) 

 

COMISSIÓ DE LLENGUATGES ESPECÍFICS 
(fins a març del 2014) 

 
President:  Josep Lluís Doménech Zornoza 
Secretari:  Artur Ahuir i López 
Vocals:  Àngel-Vicent Calpe Climent  

    Emili Casanova Herrero 
    Joan Alfons Gil Albors 
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ACTIVITAT REALITZADA 
PELS ÒRGANS DE GOVERN (PLE I JUNTA DE GOVERN) 

I PELS ÒRGANS DE TREBALL (SECCIONS I COMISSIONS) 



 

 



 

 

PLE 



 

 



 

 

Durant l’any 2014 l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha celebrat 22 sessions 
plenàries els dies 24 i 31 de gener, 7 i 28 de febrer, 7 i 28 de març, 11 i 25 d’abril, 16 i 
30 de maig, 13 i 27 de juny, 11 i 18 de juliol, 12 i 26 de setembre, 3 i 24 d’octubre, 7 i 
28 de novembre i 5 i 19 de desembre. Totes les reunions tingueren lloc en la seu 
provisional de l’AVL, en el monestir de Sant Miquel dels Reis, a València. Al llarg de 
l’any s’han adoptat un total de 47 acords. 

 
 

RESUM DE L’ACTIVITAT DEL PLE 
 

 
Funcionament intern 
 
La vacant deixada per la dimissió de l’acadèmica Ascensió Figueres Górriz el 14 
d’octubre del 2011 no ha estat coberta. Per tant, l’AVL està composta en el 2014 per 
20 acadèmics. 
 
L’AVL aprovà la seua reestructuració d’òrgans de treball el 7 de març (Acord núm. 
6/2014). La correlativa readscripció d’acadèmics es va aprovar en el Ple de 28 de març 
(Acord núm. 10/2014) i va entrar en vigor en el mes d’abril. 
 
 
Acords normatius 
 
El 31 de gener es va aprovar el Diccionari normatiu valencià (acord núm. 2/2014). 
 
 
Toponímia 
 
L’Acadèmia va prendre els acords d’alteració del noms de municipis següents: 
 
- Alteració del nom del municipi de Potríes per Potries (Acord núm. 4/2014, de 28 de 

febrer). 
- Alteració del nom del municipi de Chert per Xert (Acord núm. 19/2014, de 30 de 

maig). 
- Alteració del nom del municipi de Vistabella del Maestrazgo per Vistabella del 

Maestrat (Acord núm. 23/2014, de 13 de juny).  
- Alteració del nom del municipi d’Adsubia per l’Atzúbia (Acord núm. 42/2014, de 28 

de novembre). 
 
L’Acadèmia va aprovar el manual Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana 
(Acord núm. 41/2014, de 28 de novembre). 
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Convocatòries públiques 
 
El Ple va aprovar les convocatòries públiques següents: 
 
Acord núm. 1/2014, de 24 de gener, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del 
valencià en les emissores locals de ràdio, en les publicacions escrites d’investigació, 
de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, i en les publicacions 
informatives digitals en valencià. 
 
Acord núm. 12/2014, d’11 d’abril, pel qual es convoquen beques per a la realització de 
pràctiques de formació en Informàtica, Terminologia i Onomàstica. 
 
Acord núm. 44/2014, de 5 de desembre, pel qual es convoquen beques per a la 
realització de pràctiques de formació. 
 
 
Convenis amb universitats 
 
Amb la Universitat Cardenal Herrera - CEU es va aprovar el conveni següent: 
 

- Pròrroga del Conveni de col·laboració per a l’elaboració del treball «Vocabulari de 
Veterinària» (acord núm. 7/2014, de 7 de març). 

 
Amb la Universitat de Torí es va aprovar el conveni següent: 
 

- Conveni de col·laboració entre la Universitat de Torí, l’Institut Ramon Llull, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat de València (Acord núm. 
27/2014, de 12 de setembre). Lectorat valencià en l’exterior. 

 
Amb la Universitat d’Amiens es va aprovar el conveni següent: 
 

- Conveni de col·laboració entre la Universitat de Picardie Jules Verne-Amiens, 
l’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I 
(Acord núm. 28/2014, de 12 de setembre). Lectorat valencià en l’exterior. 

 
Amb la Universitat de Cambridge es va aprovar el conveni següent: 
 

- Conveni de col·laboració entre la Universitat de Cambridge, l’Institut Ramon Llull, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I (Acord núm. 
29/2014, de 12 de setembre). Lectorat valencià en l’exterior. 

 
Amb la Fundació Universitat Oberta de Catalunya: 
 

- Conveni de cooperació educativa per a realitzar pràctiques no curriculars. 
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Convenis amb instituts públics 
 
Amb l’Institut Ramon Llull: 
 

- Conveni de col·laboració per al manteniment dels lectorats valencians en 
l’exterior (Acord núm. 22/2014, de 13 de juny). Este conveni establix el marc de 
col·laboració que ha permés signar els convenis adés ressenyats amb les 
universitat de Torí, Cambridge i Amiens. 

 
 
Acords de col·laboració 
 

- Unió Gremial (Acord núm. 3/2014, de 28 de febrer). 
 
- Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians (Acord núm. 15/2014, 

d’11 d’abril). 
 
- Associació Espanyola de Lingüística Aplicada (Acord núm. 17/2014, de 16 de 

maig). 
 
 
Escriptor de l’Any 
 
L’AVL havia designat Escriptor de l’Any 2013 a Joan Roís de Corella (1435-1497). El 
20 de novembre del 2013, dia de les Lletres Valencianes, es va iniciar l’Any Corella, 
però les activitats més significatives es realitzaren totes en l’any 2014. Així, el 14 de 
febrer del 2014 s’inaugurà al Monestir de Sant Miquel dels Reis l’exposició «Joan Roís 
de Corella i el seu temps», que finalitzà el 25 de maig. Al llarg del 2014 la versió 
reduïda i transportable de l’exposició visità 66 localitats. En l’any 2014 s’editaren la 
unitat didàctica, Joan Roís de Corella i el seu temps, i el llibre Joan Roís de Corella. 
Síntesi biogràfica i aportació documental. Estes publicacions se sumaren a l’antologia 
coeditada amb Barcino en l’any 2013: Perills d’amor. 
 
El Ple de l’AVL designà com a Escriptor de l’Any 2015 a Carles Salvador (Acord núm. 
18/2014, de 16 de maig). 
 
Pressupost 
 
Cal destacar durant l’any 2014 els acords següents:  
 
Acord 8/2014, de 28 de març, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2013. 
 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

�

25

�



 

 

Acord 9/2014, de 28 de març, pel qual s’aproven els comptes anuals de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua corresponents a l’exercici 2013. 
 
Acord 11/2014, d’11 d’abril, pel qual s’aprova la modificació pressupostària número 
17.002/2014: transferència de crèdits per augmentar la dotació de les línies de 
subvenció T5403 «Beques per a la realització de pràctiques de formació» i a la T5405 
«Convenis i col·laboracions per a facilitar la dedicació dels acadèmics». 
 
Acord 22/2013, de 9 de juliol, pel qual s’aprova la modificació de l’article 29 de les 
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2013. 
 
Acord 35/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Bases d’execució del pressupost 
de l’exercici 2015. 
 
Acord 36/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova l’avantprojecte de pressupost de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a l’exercici 2015. 
 
Acord 39/2014, de 7 de novembre, pel qual s’aprova la modificació pressupostària 
17.004/2014: transferència de crèdits per augmentar la dotació de la línia de subvenció 
T5408, «Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana (lectorats)», 
per a donar suport als lectorats en les universitats de Cambridge, de Torí i d’Amiens. 
Acord 45/2014, de 5 de desembre, pel qual s’aprova la modificació pressupostària 
17.005/2014: ajusts de crèdits entre els capítols I, II i IV. 
 

 
 

RELACIÓ D’ACORDS DEL PLE 
 
 
 
Acord núm. Data EXTRACTE 

1/14 24/01/2014 pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del 
valencià en les emissores locals de ràdio, en les 
publicacions escrites d’investigació, de temàtica 
especialitzada o de caràcter local o comarcal, i en 
les publicacions informatives digitals en valencià. 

2/14 31/01/2014 pel qual s’aprova el Diccionari normatiu valencià. 

3/14 28/02/2014 pel qual s’aprova l’acord marc de col·laboració 
entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Unió 
Gremial. 
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4/14 28/02/2014 sobre l’alteració del nom del municipi de Potríes per 
Potries. 

5/14 28/02/2014 pel qual s’aprova parcialment la reestructuració dels 
òrgans de treball de l’AVL. 

6/14 07/03/2014 pel qual s’aprova la reestructuració dels òrgans de 
treball de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

7/14 07/03/2014 pel qual s’aprova la pròrroga al conveni de 
col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i la Universitat CEU Cardenal Herrera per a 
l’elaboració del treball «Vocabulari de veterinària». 

8/14 28/03/2014 pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2013. 

9/14 28/03/2014 pel qual s’aproven els Comptes anuals de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua corresponent 
a l’exercici 2013. 

10/14 28/03/2014 pel qual s’aprova l’adscripció dels acadèmics als 
òrgans de treball. 

11/14 11/04/2014 pel qual s’aprova la modificació de crèdits número 
17.002/2014: transferència de crèdits per 
augmentar la dotació de les línies de subvenció 
T5403 «Beques per a la realització de pràctiques 
de formació» i a la T5405 «Convenis i 
col·laboracions per a facilitar la dedicació dels 
acadèmics». 

12/14 11/04/2014 pel qual es convoquen beques per a la realització 
de pràctiques de formació en Informàtica, 
Terminologia i Onomàstica. 

13/14 11/04/2014 pel qual s’aprova el Conveni entre l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I 
per a facilitar la dedicació dels acadèmics que 
siguen professors d’esta universitat. 

14/14 11/04/2014 pel qual s’aprova el conveni d’aplicació del protocol 
de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i la Universitat de València referit a 
l’acadèmic Sr. Emili Casanova Herrero.  
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15/14 11/04/2014 pel qual s’aprova l’Acord de col·laboració entre 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Associació 
d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians. 

16/14 25/04/2014 pel qual es canvia la naturalesa de la Comissió de 
Textos Religiosos per Comissió Tècnica de Textos 
Religiosos. 

17/14 16/05/2014 pel qual s’aprova el Conveni marc de col·laboració 
entre l’Associació Espanyola de Lingüística 
Aplicada i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

18/14 16/05/2014 pel qual es designa Carles Salvador i Gimeno com 
a Escriptor de l’Any 2015. 

19/14 30/05/2014 sobre l’alteració del nom del municipi de Chert/Xert 
per Xert. 

20/14 30/05/2014 pel qual s’aprova la incorporació al Diccionari 
normatiu valencià de determinades propostes 
lingüístiques presentades pels usuaris (lliuraments 
1 i 2). 

21/14 30/05/2014 pel qual s’aprova la «Declaració de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua sobre la necessitat de 
mitjans públics de comunicació, a propòsit de 
l’incompliment de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries a causa de la suspensió 
de l’activitat de les emissores de l’entitat pública 
Radiotelevisió Valenciana (RTVV)». 

22/14 13/06/2014 pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut 
Ramon Llull per al manteniment dels lectorats 
valencians en l’exterior. 

23/14 13/06/2014 sobre l’alteració del nom del municipi de Vistabella 
del Maestrazgo per Vistabella del Maestrat. 

24/14 13/06/2014 pel qual s’aprova Pla de Publicacions de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per al període 
2014-2016. 

25/14 27/06/2014 pel qual s’aprova el Protocol d’actuació davant de 
les propostes lingüístiques presentades al 
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Diccionari normatiu valencià. 

26/14 11/07/2014 pel qual s’aprova el Conveni entre l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i la Universitat de 
València referit a l’acadèmic Sr. Ramon Ferrer 
Navarro. 

27/14 12/09/2014 pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Torí, l’Institut Ramon Llull, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat 
de València. 

28/14 12/09/2014 pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Picardie Jules Verne-Amiens, 
l’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i la Universitat Jaume I. 

29/14 12/09/2014 pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Cambridge, l’Institut Ramon Llull, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat 
Jaume I. 

30/14 12/09/2014 del Ple, pel qual es resol el recurs de reposició 
presentat per Joan Baptiste Mollá Fenollosa contra 
l’Acord 134/2014, de la Junta de Govern, pel qual 
s’adjudiquen les ajudes al foment de l’ús del 
valencià en les emissores locals de ràdio, en les 
publicacions escrites d’investigació, de temàtica 
especialitzada o de caràcter local o comarcal, i en 
les publicacions informatives digitals en valencià 
corresponent a la convocatòria de l’any 2014. 

31/14 26/09/2014 sobre la marca localisme en el Diccionari normatiu 
valencià. 

32/14 26/09/2014 pel qual s’aprova la incorporació al Diccionari 
normatiu valencià de determinades propostes 
lingüístiques presentades pels usuaris (003_0514) i 
es convalida la incorporació feta en el Ple de 30 de 
maig del 2014. 

33/14 26/09/2014 pel qual s’aprova la incorporació al Diccionari 
normatiu valencià de determinades propostes 
lingüístiques presentades pels usuaris (005_09-14). 

34/14 03/10/2014 pel qual s’encarrega a l’acadèmic Jordi Colomina 
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Castanyer el projecte d’informar diferents propostes 
i observacions al DNV i se li eximix de l’assistència 
a la Secció de Terminologia i Llenguatges 
Específics. 

35/14 03/10/2014 pel qual s’aproven les bases d’execució del 
pressupost per a l’exercici 2015. 

36/14 03/10/2014 pel qual s’aprova l’avantprojecte de pressupost de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a l’exercici 
2015. 

37/14 03/10/2014 pel qual s’aprova la incorporació al Diccionari 
normatiu valencià de determinades propostes 
lingüístiques presentades pels usuaris (006_10-14). 

38/14 07/11/2014 pel qual s’aprova la memòria anual de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua corresponent a l’exercici 
2013. 

39/14 07/11/2014 pel qual s’aprova la modificació pressupostària 
17.004/2014: transferència de crèdits per 
augmentar la dotació de la línia de subvenció 
T5408, «Promoció exterior de la llengua, la 
literatura i la cultura valenciana (lectorats)», per a 
donar suport als lectorats en les universitats de 
Cambridge, de Torí i d’Amiens. 

40/14 07/11/2014 pel qual s’aprova el conveni de cooperació 
educativa entre la Fundació Universitat Oberta de 
Catalunya i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
per a realitzar pràctiques no curriculars. 

41/14 28/11/2014 pel qual s’aprova el manual de toponímia Criteris 
per a la fixació de la toponímia valenciana. 

42/14 28/11/2014 sobre l’alteració del nom del municipi d’Adsubia per 
l’Atzúbia. 

43/14 28/11/2014 pel qual s’aprova la incorporació al Diccionari 
normatiu valencià de determinades propostes 
lingüístiques presentades pels usuaris (lliurament 
007_10-14). 

44/14 05/12/2014 de 5 de desembre del 2014, del Ple de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

�

30

�



 

 

beques per a la realització de pràctiques de 
formació. 

45/14 05/12/2014 pel qual s’aprova la modificació pressupostària 
número 17.005/2014: ajust de crèdits entre els 
capítol I, II i IV. 

46/14 19/12/2014 pel qual s’encarrega a l’acadèmic Lluís Meseguer 
Pallarés les funcions de comissari de l’exposició 
«Carles Salvador i el seu temps», i se li eximix de 
l’assistència a la Secció de Terminologia i 
Llenguatges Específics. 

47/14 19/12/2014 pel qual s’aprova la incorporació al Diccionari 
normatiu valencià de determinades propostes 
lingüístiques presentades pels usuaris (lliurament 
008_12-14). 

 
 
 

OBSERVACIONS I CONSELLS PERTINENTS PER A L’ÚS NORMAL  
DEL VALENCIÀ EN QUALSEVOL DE LES SEUES MANIFESTACIONS 

 
 
L’any 2014 el Ple aprovà una declaració institucional sobre la necessitat de mitjans 
públics de comunicació, a propòsit de l’incompliment de la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries a causa de la suspensió de l’activitat de les 
emissores de l’entitat pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV).  
 
 

ACORD DEL PLE NÚM. 21/2014, DE 30 DE MAIG: 
 
 

DECLARACIÓ DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA SOBRE LA NECESSITAT DE 
MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ, A PROPÒSIT DE L’INCOMPLIMENT DE LA CARTA EUROPEA 
DE LES LLENGÜES REGIONALS O MINORITÀRIES A CAUSA DE LA SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT DE 
LES EMISSORES DE L’ENTITAT PÚBLICA RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA (RTVV).  
 
1. L’article 3 de la Constitució Espanyola, després de proclamar en l’apartat primer que 
«el castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat» i que «tots els espanyols tenen el 
deure de conéixer-la i el dret a usar-la», disposa en l’apartat segon que «les altres 
llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes 
d’acord amb els seus Estatuts», i afegix en l’apartat tercer que «la riquesa de les 
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diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció». 

2. L’article 149 de la Constitució Espanyola preveu que les Comunitats Autònomes 
puguen crear i regular emissores de ràdio i canals de televisió propis.  

3. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa: «correspon a la 
Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el desenrotllament legislatiu i 
l’execució del règim de radiodifusió i televisió i de la resta de mitjans de comunicació a 
la Comunitat Valenciana» (art. 56.1). Així mateix, l’Estatut d’Autonomia preveu la 
possibilitat de «regular, crear i mantindre televisió, ràdio i la resta de mitjans de 
comunicació social, de caràcter públic, per al compliment dels seus fins» (art. 56.2), 
així com la creació del «Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que 
vetlarà pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit 
de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana» (art. 56.3). 

4. La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, determina que 
«el Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una adequada 
presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació gestionats 
per la Generalitat Valenciana» (art. 25.1) i que «impulsarà l’ús del valencià a les 
emissores de ràdio i televisió» (art. 25.2). 

5. En exercici de les competències atribuïdes per l’ordenament jurídic, les Corts 
Valencianes aprovaren la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de juliol, de 
Creació de l’Entitat Pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i regulació dels serveis 
de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana, i en 1989 van començar les 
emissions públiques de Ràdio Nou, Sí Ràdio i les cadenes de televisió Canal 9 i Punt 
2. Posteriorment, la Llei de la Generalitat 3/2012, de 20 de juliol, d’Estatut de 
Radiotelevisió Valenciana, establia que un dels objectius generals del servici públic és 
«difondre i protegir la llengua valenciana i promoure la cultura, l’esport i la identitat 
pròpia de la Comunitat Valenciana» (art. 2.j). En l’article 5 s’indica que «Radiotelevisió 
Valenciana, SA utilitzarà preferentment el valencià en la prestació del servici de 
comunicació audiovisual». 

6. D’altra banda, el 5 de novembre del 1992 el Consell d’Europa va aprovar a 
Estrasburg el text de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Esta 
convenció internacional es va obrir a la firma dels estats membres i Espanya la va 
ratificar el 9 d’abril del 2001, Any Europeu de les Llengües. La Carta entrà en vigor l’1 
d’agost del 2001. 

7. L’instrument de ratificació espanyol de la Carta declara que «es consideren llengües 
regionals o minoritàries les llengües reconegudes com a oficials en els estatuts 
d’autonomia de les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Illes Balears, 
Galícia, Valenciana i Navarra».  
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8. Entre els objectius i principis de la Carta figura «la posada a l’abast de mitjans que 
permeten, a aquells que no parlen una llengua regional o minoritària i viuen en l’àrea 
on esta llengua és usada, d’aprendre-la si ho desitgen» (art. 7.1.g). Així mateix, 
s’indica: «les parts es comprometen a eliminar, si encara no ho han fet, tota distinció, 
exclusió, restricció o preferència injustificades que afecten l’ús d’una llengua regional o 
minoritària i tinguen per objecte descoratjar o posar en perill el seu manteniment o el 
seu desenvolupament» (art. 7.2.). Pel que fa als mitjans de comunicació, «en la 
mesura que les autoritats públiques tenen, de manera directa o indirecta, una 
competència, unes atribucions o un paper en este àmbit, respectant els principis 
d’independència i d’autonomia dels mitjans» (article 11.1), els Estats adquirixen 
determinats compromisos, segons la situació de cada llengua. Els ratificats per 
Espanya són: 
- «garantir la creació d’almenys una emissora de ràdio i una cadena de televisió en 

les llengües regionals o minoritàries» (art. 11.1.a.i). 
- «fomentar i/o facilitar la creació d’almenys una emissora de ràdio en les llengües 

regionals o minoritàries» (art. 11.1.b.i). 
- «fomentar i/o facilitar la creació d’almenys una cadena de televisió en les llengües 

regionals o minoritàries» (article 11.1.c.i). 
- «fomentar i/o facilitar la producció i la difusió d’obres àudio i audiovisuals en les 

llengües regionals o minoritàries» (art. 11.1.d).  

9. L’Informe del Comité d’Experts del Consell d’Europa, corresponent al Segon cicle de 
supervisió de l’aplicació de la Carta a Espanya (Estrasburg, 11 de desembre de 2008), 
va analitzar-ne l’aplicació per part de l’Administració de la Generalitat Valenciana i va 
observar a este respecte: «les autoritats informen que, pel que fa referència a Canal 9, 
el 56,5 per cent dels programes s’emetien en valencià en 2005, mentres que el 41,9 
per cent eren en castellà, i l’1,6 per cent en versió original. En relació a Punt 2, els 
percentatges van ser del 95 per cent de l’emissió en valencià, i del 5 per cent en versió 
original. Les autoritats fan referència, així mateix, al canal internacional TVVi, que emet 
programes fonamentalment en valencià, i a Radiotelevisió Valenciana (RTVV), que 
començà el 1989, i que oferix més programes en valencià» (p. 119, epígraf 960). 
El Comité d’Experts també va reportar: «segons les autoritats, la televisió valenciana 
en l’actualitat està millor que mai, no només per l’ús del valencià, sinó també per la 
gran diversitat de programes, formats i contingut que oferix [...] Molts d’estos 
programes estan concebuts per a fomentar i promoure l’ús de la llengua i la cultura 
valencianes» (p. 119, epígraf 961). 

10. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua constata que, com a conseqüència de la 
suspensió de l’activitat de les emissores de l’entitat pública Radiotelevisió Valenciana 
(RTVV), s’ha vulnerat la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries -en la 
qual la protecció d’estes llengües no està vinculada als cicles econòmics-, s’ha lesionat 
el dret dels valencianoparlants a tindre emissions de ràdio i televisió en valencià -que 
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actualment són nul·les-, i s’ha produït un inqüestionable buit comunicatiu en la llengua 
que l’article 6 de l’Estatut proclama com a pròpia de la Comunitat Valenciana.  

11. D’altra banda, segons l’article 11.2 de la Carta, els Estats signants «es 
comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de 
televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una 
llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i 
de televisió dels països veïns en esta llengua». Si les fronteres dels Estats no han de 
ser un impediment per a la recepció d’emissions en llengües idèntiques o pròximes, no 
té cap sentit que continue la limitació administrativa a la llibertat d’emissió dins de les 
fronteres de l’Estat espanyol. En este sentit, no s’ha garantit la recepció interterritorial 
de les diferents televisions i ràdios autonòmiques que utilitzen una llengua compartida, 
a pesar que, en el cas valencià, s’havien iniciat converses i aconseguit acords 
preliminars entre governs autonòmics, especialment per a la reciprocitat de les 
televisions i ràdios públiques de la Comunitat Valenciana i Catalunya. És per això que 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua demana als poders públics que possibiliten la 
recepció de les emissions de les ràdios i televisions públiques pertanyents a totes les 
comunitats autònomes que compartixen com a llengua oficial la pròpia de la Comunitat 
Valenciana. 

12. El fet que la Comunitat Valenciana siga l’única comunitat autònoma d’Espanya amb 
llengua oficial distinta del castellà que no té cap emissora pública de ràdio i televisió en 
la llengua pròpia comporta una discriminació inacceptable, ja que no sols mantenen en 
plena activitat les seues emissores públiques de ràdio i televisió les comunitats 
autònomes del País Basc, Galícia, Catalunya, les Illes Balears, Astúries i Aragó, sinó 
també Andalusia, les Illes Canàries, la Comunitat de Madrid i la Comunitat de Castella-
La Manxa, tot i que només tenen el castellà com a única llengua. 

13. En conseqüència, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en virtut de la seua 
competència de «vetlar per l’ús normal del valencià» (art. 7.d. de la Llei de Creació de 
l’AVL) demana als poders públics que adopten les mesures legals efectives per a 
poder tornar a comptar amb uns mitjans de comunicació públics, íntegrament en 
valencià, de qualitat, amb un model plural, objectiu i viable. 

València, 30 de maig del 2014 
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JUNTA DE GOVERN 



 

 



 

 

Al llarg de l’any 2014 la Junta de Govern ha realitzat un total de 24 reunions els dies 
següents: 7, 13 i 23 de gener; 6 i 24 de febrer; 6, 20 i 26 de març; 9 i 24 d’abril; 7 i 28 
de maig; 10 i 25 de juny; 8 i 15 de juliol; 11 i 23 de setembre; 8 i 22 d’octubre; 6 i 26 de 
novembre; i 2 i 15 de desembre. Totes les reunions s’han celebrat a València en la seu 
del monestir de Sant Miquel dels Reis, a excepció de les sessions del dia 6 novembre, 
celebrada al Palau de la Diputació de Castelló, i 15 de desembre, celebrada a la 
Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí. En estes reunions s’han adoptat un total de 211 
acords. 
 
La Junta de Govern ha exercit les funcions que té atribuïdes en l’article 17.2 de la Llei 
de Creació de l’AVL i en l’article 32 del seu Reglament.  
 
Moltes de les atribucions de la Junta de Govern consistixen en la preparació i proposta 
d’acords per al Ple, els quals apareixen reflectits en la memòria com a acords plenaris. 
Les atribucions en matèria de contractació queden reflectides en l’apartat “contractes”. 
Així mateix, l’execució de les convocatòries públiques de subvencions, que el Ple 
delega en la Junta de Govern, està reflectida en l’apartat “convocatòries”. 
 
 
1. Subvencions 
 
La Junta de Govern té atribuïdes la facultat d’executar determinades línies nominatives 
de subvencions consignades en el pressupost i la de concedir directament 
subvencions de menor quantia. Tot seguit reproduïm els acords presos en exercici 
d’estes funcions: 
 
Acord 22/2014, de 23 de gener, pel qual es concedix una subvenció a l’Agrupació 
Borrianenca de Cultura per al projecte Dissabtes Literaris de l’any 2014. 
 
Acord 41/2014, de 6 de març, pel qual es concedix una subvenció a Maestrat Viu per al 
lliurament dels Premis Maestrat Viu. 
 
Acord 47/2014, de 6 de març, pel qual es concedix una subvenció a la Universitat de 
Torí per a l’organització d’un seminari sobre poesia femenina actual. 
 
Acord 58/2014, de 20 de març, pel qual es concedix una subvenció a l’Ajuntament de 
Mislata per a la realització de la XXXII edició del concurs de teatre “Vila de Mislata”. 
 
Acord 74/2014, de 9 d’abril, pel qual s’acorda concedir una subvenció a la Universitat 
Politècnica de València per a la II Trobada del Voluntariat Lingüístic. 
 
Acord 81/2014, de 24 d’abril, pel qual es concedix una subvenció al Bloc d’Estudiants 
Agermanats per a la Setmana per la llengua. 
 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

�

37



 

 

Acord 82/2014, de 24 d’abril, pel qual es concedix una subvenció a la Universitat 
Politècnica de València per a la Setmana per la llengua. 
 
Acord 83/2014, de 24 d’abril, pel qual es concedix una subvenció a l’Associació 
Cultural Fallera Na Jordana per a l’activitat cultural “Tirant de Lletra”. 
 
Acord 88/2014, de 24 d’abril, pel qual es concedix una subvenció a l’Institut Josep 
Segrelles d’Albaida per a la publicació commemorativa del 50é aniversari del centre i 
lliurament de publicacions. 
 
Acord 110/2014, de 10 de juny, pel qual es concedix una subvenció a l’Associació 
Estellesiana “rodonors invictes” per a l’homenatge a Vicent Andrés Estellés a París. 
 
Acord 112/2014, de 10 de juny, pel qual es concedix una subvenció al Col·lectiu Ovidi 
Montllor per a l’organització dels Premis Ovidi Montllor. 
 
Acord 126/2014, de 8 de juliol, pel qual es concedix una subvenció a la Universitat 
Politècnica de València per al III Cicle de concerts de presentació de discos en 
valencià. 
 
Acord 128/2014, de 8 de juliol, pel qual es concedix una subvenció a la Unió Gremial 
per a la campanya «El comerç parla en valencià». 
 
Acord 161/2014, de 8 d’octubre, pel qual es concedix una subvenció a la Universitat 
Politècnica de València per al XV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
 
Acord 162/2014, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda la col·laboració amb l’Associació 
Sant Antoni del Porquet de Biar en les II Jornades de Cultura Tradicional i Popular. 
 
Acord 196/2014, de 26 de novembre, pel qual es concedix una subvenció a la 
Diputació de València, Institució Alfons el Magnànim. 

 
 

2. Jornades 
 
La Junta de Govern de l’AVL organitza, directament o amb la col·laboració d’altres 
entitats, diverses jornades sobre temes lingüístics. Tot seguit reproduïm la relació de 
les celebrades al llarg de l’any 2014: 
 
«Terres, pedres i paraules. El valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el 
discurs tecnocientífic». La jornada es va celebrar a la Universitat Politècnica de 
València el dia 21 de febrer. 
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«El repte de l’escriptura: de l’arxiu i les biblioteques al núvol». Jornada amb motiu de la 
presentación del BITECA, celebrada el 21 de febrer a l’Aula Magna de la Universitat de 
València. 
 
XIX Jornada de Sociolingüística d’Alcoi. «Tenim una llengua invisible». Celebrada el 29 
de març a l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi. L’AVL és coorganitzadora de la jornada 
(amb la UPV, l’Ajuntament d’Alcoi, l’IEC, la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel 
Valencià i el Centre Cultural Ovidi Montllor). 
 
VIII Jornada d’Onomàstica. Vinaròs. «Toponímia i antroponímia de la Plana Alta, 
l’Alcalatén, el Baix Maestrat, l’Alt Maestrat i els Ports». Va tindre lloc els dies 4 i 5 a 
l’Auditori del Centre de Coneixement Vinalab. Es va lliurar als ponents el volum 
corresponent a les Actes de la VII Jornada d’Onomàstica. Xèrica. 2013. 
 
IV Jornada d’Escriptors Valencians Actuals: «La nova cançó: assumiràs les veus d’un 
poble». La jornada es va celebrar el 23 de maig en el saló d’actes de la Societat 
General d’Autors i Editors. Als assistents se’ls va obsequiar amb el llibre corresponent 
a la jornada anterior dedicada a Rodolf Sirera. 
 
Jornada sobre llengua i cultura popular valencianes: «El llenguatge popular valencià». 
Es va celebrar l’1 de juliol de l’edifici de la Beneficència de València. 
 
II Curs d’estiu en el Centre Internacional de Gandia (Universitat de València): «De la 
paraula al corpus normatiu valencià». El curs, de 12 hores, es va realitzar els dies 24 i 
25 de juliol. 
 
Sessió a Alzira sobre el Diccionari normatiu valencià. El 30 d’octubre es va celebrar 
una sessió vespertina sobre el DNV en el marc de les conferències dels Premis Ciutat 
d’Alzira. 
 
Jornada sobre la llengua oral i escrita en la comunicación i l’espectacle. Celebrada el 
14 de novembre a València en el saló d’actes de la Societat General d’Autors i Editors. 
 
 
3. Col·laboracions i patrocinis diversos  
 
És habitual que des de les institucions i associacions del teixit social valencià se 
sol·licite la col·laboració econòmica de l’AVL en la concessió de premis, o el patrocini 
de determinades activitats com ara produccions audiovisuals o cursos organitzats per 
altres entitats. Tot seguit figuren els acords presos en este àmbit: 
 
Acord 8/2014, de 23 de gener, pel qual s’aprova patrocinar els espectacles teatrals en 
valencià del Circuit CulturArts. Modificat per l’Acord 201/2014, de 2 de desembre. 
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Acord 42/2014, de 6 de març, pel qual s’aprova donar la conformitat al patrocini a la 
Societat Coral el Micalet per al segon aniversari de «Paraula Viva». 
 
Acord 43/2014, de 6 de març, pel qual s’aprova patrocinar una secció en la revista 
TEA3.  
 
Acord 52/2014, de 20 de març, pel qual s’aprova el patrocini de tres cursos de la 
Universitat de Leipzig per a l’any 2014. 
 
Acord 54/2014, de 20 de març, pel qual s’aprova convalidar el contracte de patrocini de 
les traduccions d’obres d’autors valencians que hagen obtingut una subvenció de 
l’Institut Ramon Llull. 
 
Acord 75/2014, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el patrocini del premi extraordinari 
“Llengua i cultura valenciana” en els LXI Jocs Florals Vila de Nules. 
 
Acord 127/2014, de 8 de juliol, pel qual s’aprova patrocinar la programació infantil i 
juvenil del Teatre Micalet prevista per al pròxim Nadal. 
 
Acord 136/2014, de 15 de juliol, pel qual s’aprova la col·laboració amb l’Ajuntament de 
Iecla en la celebració dels cursos de valencià. Este acord assumix els costos del 
professorat per a la X edició de cursos de valencià (nivell oral-elemental i nivell mitjà), 
a celebrar en el període 2014-2015.  
 
Acord 148/2014, d’11 de setembre, pel qual s’aprova patrocinar el festival Trovam! 
 
Acord 151/2014, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el pagament del premi Joaquim 
Garcia Girona corresponent a l’edició 2013 i s’acorda el patrocini de l’edició del 2014. 
Este patrocini té com a beneficiària l’associació Taula de Filologia Valenciana. 
 
Acord 156/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova patrocinar la Trobada sobre l’ús 
del valencià a les xarxes socials. 
 
Acord 169/2014, de 22 d’octubre, pel qual s’aprova patrocinar el lliurament dels II 
Premis El Tempir. 
 
Acord 176/2014, de 6 de novembre, pel qual s’aprova patrocinar el Pla de comunicació 
de foment del llibre valencià FULL, Fundació pel Llibre i Lectura. 
 
Acord 178/2014, de 6 de novembre, pel qual s’aprova patrocinar la producció 
d’espectacles de la companyia l’Horta Teatre per a la temporada 2014-2015. 
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4. Participació en jurats de premis culturals. 
 
Sovint, des de diverses associacions i institucions, se sol·licita la participació dels 
acadèmics com a jurats o membres de comissions avaluadores. La designació dels 
acadèmics està regulada en l’acord del Ple 37/2003, de 13 d’octubre, sobre 
participació en jurats de premis culturals en què se sol·licite que figure almenys un 
membre de l’AVL, que delega en la Junta de Govern el nomenament. Durant l’exercici 
2014, la Junta de Govern va prendre els acords següents en esta matèria: 
 
Acord 28/2014, de 6 de febrer, sobre designació d’acadèmics per a formar part de les 
comissions tècniques que han d’avaluar els llibrets de les comissions de les festes de 
les Falles, la Magdalena i les Fogueres. 
 
Acord 44/2014, de 6 de març, pel qual s’accepta la participació d’un acadèmic com a 
membre del jurat en el Premi Bernat Capó d’Edicions del Bullent. El citat acord fou 
completat per l’Acord 120/2014, de 25 de juny, pel qual es designa l’acadèmic Sr. Artur 
Ahuir López com a membre del jurat del Premi Bernat Capó convocat per Edicions del 
Bullent. 
 
Acord 84/2014, de 7 de maig, pel qual es designen els representants de l’AVL en els 
jurats dels XXVI Premis Literaris Ciutat d’Alzira. 
 
Acord 209/2014, de 15 de desembre, pel qual es designa al representant de l’AVL en 
el jurat del Premi Carmesina, convocat per la Mancomunitat de la Safor, així com al 
conferenciant que dissertarà sobre la situació de la literatura infantil en valencià. 
 
 

OBSERVACIONS I CONSELLS PERTINENTS PER A L’ÚS NORMAL  
DEL VALENCIÀ EN QUALSEVOL DE LES SEUES MANIFESTACIONS 

 
 
L’any 2014 la Junta de Govern, va informar favorablement la proposta de declaració de 
la festa de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial per part de la UNESCO. 
 
 

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 51/2014, DE 20 DE MARÇ: 
 
 

PEL QUAL S’INFORMA FAVORABLEMENT LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA FESTA DE LES 
FALLES COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL PER PART DE LA UNESCO. 
 
 
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament 
de València han encapçalat el projecte per a obtindre de la UNESCO la declaració de 
la festa de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial. L’Acadèmia Valenciana de la 
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Llengua, institució pública de la Generalitat Valenciana encarregada de dictar la 
normativa lingüística oficial del valencià i vetlar pel seu ús, se suma a esta iniciativa i 
emet l’informe següent per a destacar la importància de les Falles per al valencià, la 
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana: 
 

INFORME 
 

La llengua és la principal senya d’identitat del poble valencià. Com a llengua pròpia de 
la Comunitat Valenciana, el valencià sempre ha estat lligat a les manifestacions 
populars entre les quals cobra una importància especial la festa de les Falles. 
L’impacte de la festa ultrapassa el centre neuràlgic de la celebració –la ciutat de 
València– per a estendre’s de nord a sud del territori valencià i fins i tot en altres llocs 
allunyats geogràficament, com ara la ciutat argentina del Mar del Plata, on han arribat 
de la mà de les comunitats valencianes en l’exterior.  
 
LA IMPORTÀNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA DE LES FALLES. 
 
Les Falles naixen a mitjan segle XVIII, en un moment històric en el qual el valencià 
havia patit un colp ben dur per al seu ús social. El Decret de Nova Planta (29 de juny 
de 1707) comportà la desaparició del Regne de València, l’abolició de les institucions 
d’autogovern, la derogació del dret valencià i la seua substitució per les institucions i 
pel dret propi de Castella. El valencià desapareixia totalment de l’ús públic oficial i era 
substituït pel castellà. La llengua pròpia quedava reclosa a l’àmbit privat.  
 
Cal tindre present que des de 1707 fins a 1982, data en la qual s’aprovà l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el valencià no tenia caràcter oficial: restava 
fora de l’escola i de l’ús per part de l’administració pública. El procés de castellanització 
de la societat s’anava imposant progressivament i els valencians que romanien fidels a 
la seua llengua no sabien com escriure-la. Durant moltes dècades les Falles van ser un 
dels pocs espais públics comunitaris on era possible percebre encara la presència del 
valencià tant a nivell oral com escrit. Els cartells dels monuments fallers, els llibrets de 
Falla (apareguts en 1855), les representacions teatrals, els discursos dels mantenidors, 
els grups de danses i música popular de les comissions falleres... eren espais on la 
llengua sovint estava present a pesar de la seua invisibilitat oficial. La fidelitat a la 
llengua de moltes falles es va anar perllongant al llarg de la història fins arribar als 
nostres dies. Ara, gràcies a l’ensenyança de la llengua i de l’escola en valencià i al seu 
caràcter de llengua cooficial, el nostre idioma compta amb més instruments per a 
garantir la seua supervivència i el seu enfortiment. I, en conseqüència, les falles s’han 
sumat a este esforç valencianitzador eixamplant amb noves activitats la presència del 
valencià. 
 
LES APORTACIONS LEXICOGRÀFIQUES DE LA FESTA DE LES FALLES. 
 
La paraula falla és definida en el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua com a «construcció de material combustible, bàsicament 
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centrada en figures corpòries de caràcter caricaturesc, que es planta en els carrers de 
moltes poblacions valencianes per a celebrar la festa de Sant Josep i que es crema la 
nit d’eixe dia». La seua etimologia prové del llatí facula, que significa torxa o llanterna. 
La festa de les Falles ha generat un seguit de vocables propis i ha contribuït a 
preservar i transmetre moltes paraules valencianes que s’havien perdut en el 
llenguatge quotidià. La terminologia fallera, com és propi de totes les manifestacions 
etnològiques, comprén moltes veus pròpies de la gastronomia, de la indumentària i –
ateses les característiques pròpies d’esta festa– de la fusteria i de la pirotècnia. El 
cabal lèxic de les Falles és ben notable: adreç, apuntà, arracada, arreplega, 
borumballa, brodat, bunyol, cadafal, calça, carcassa, cercavila, cosset, crema, crida, 
faixa, falla, faller, garlanda, jupetí, masclet, mascletà, monyo, ninot, noces, pinta, 
plantà, randa, saragüells, tro de bac, tronador... i expressions com botar foc, fer el 
ninot, sopar de faixa, tindre bou...  
 
Les falles van propiciar també l’elaboració i publicació d’un singular diccionari: el 
Diccionari de la rima, obra dels lexicògrafs Francesc Ferrer Pastor i Josep Giner 
Marco. Este diccionari, editat l’any 1956 i guardonat per l’Ajuntament de València, 
contenia 42.000 vocables i tenia la peculiaritat d’estar agrupades les veus en funció de 
la rima: es tractava de facilitar als poetes –i, de manera, especial als autors de llibrets 
de falla– el seu treball a l’hora de versar. Fou una aportació lexicogràfica ben notable 
nascuda al recer de les falles.  
 
LA DIMENSIÓ LITERÀRIA DE LES FALLES. 
 
L’elenc d’escriptors valencians que han participat en la confecció de llibrets de Falla o 
que han fet de les Falles el motiu d’inspiració literària per a les seues obres és 
inabastable: Miquel Adlert, Francesc Almela, Vicent Andrés Estellés, Bernat Artola, 
Josep Maria Bayarri, Josep Bernat i Baldoví, Xavier Casp, Beatriu Civera, Martí 
Domínguez, Joan Fuster, Lluís Guarner, Maria Ibars, Antoni Igual, Carles Salvador, 
Carmelina Sánchez Cutillas, Manuel Sanchis Guarner, Ricard Sanmartín, Enric Soler i 
Godes, Maximilià Thous... Una enumeració que deixa fora a molts del centenar llarg 
d’escriptors que han vist lligada la seua obra al món de les Falles 
 
Una de les peculiaritats de les Falles és, en efecte, la seua dimensió literària. Es tracta 
d’unes festes que han generat diverses modalitats d’expressió tant en registre escrit 
com en registre oral: els llibrets de Falla, els discursos dels mantenidors o els 
concursos de teatre faller representen uns canals de difusió del valencià de gran 
impacte popular. Per altra banda, convé anotar la contribució de l’administració pública 
a l’hora de fomentar i dignificar la producció literària de les Falles a través d’iniciatives 
com la concessió dels premis als millors llibrets per la Generalitat Valenciana o el 
concurs de teatre en valencià organitzat per la Junta Central Fallera de l’Ajuntament de 
València. Així mateix, en els darrers anys s’han mamprés noves iniciatives destinades 
a estimular la literatura valenciana mitjançant la convocatòria de premis literaris per 
part de les comissions falleres o la difusió d’obres mestres de literatura valenciana a 
través de la lectura pública de la novel·la Tirant lo Blanch (1490) de Joanot Martorell, 
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l’obra més significativa del Segle d’or de les Lletres Valencianes, acte organitzat per la 
Falla Na Jordana una de les més guardonades i antigues de València (1884). També 
cal subratllar els esforços de diversos professors i llicenciats de la Universitat de 
València per recuperar la memòria històrica i literària de les Falles amb projectes com 
ara l’edició digital de la revista Pensat i fet (1912-1972), publicació històrica en la qual 
van col·laborar destacats representants de la literatura valenciana.  
 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, atenent les consideracions sociolingüístiques, 
lexicogràfiques i literàries de la festa de les Falles, consignades en el present informe, 
 

ACORDA: 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de declaració de la festa de les Falles 
com a Patrimoni Cultural Immaterial per part de la UNESCO. 
 
SEGON.- Oferir la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a l’òrgan 
consultiu de la UNESCO encarregat d’avaluar la proposta, per a qualsevol informació 
addicional sobre la importància de les Falles per a la llengua pròpia dels valencians. 
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SECCIONS 



 

 



 

 

MEMÒRIA DE LA SECCIÓ DE GRAMÀTICA 

 

1. Membres de la Secció 
President de la Secció: Manuel Pérez Saldanya; secretari: Àngel Calpe; vocals: 

Rafael Alemany, Verònica Cantó Doménech, Emili Casanova, Jordi Colomina i Maria 
Soledat González Felip. 

2. Reunions 
Durant l’any 2014 es van celebrar tres reunions ordinàries els dies 15 de gener, 19 

de febrer i 12 de març. Les reunions van comptar amb l’assistència tècnica del Sr. 
Josep Lacreu, cap de la URL, i del Sr. Rafael Comeche, tècnic de l’AVL. 

3. Activitats realitzades 

a) Seguiment i avaluació del Transcriptor Fonètic elaborat a partir del conveni de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Politècnica de València 

b) Anàlisi i elaboració de propostes sobre el tractament gramatical de diferents 
entrades del Diccionari Normatiu Valencià.  

c) Disseny de propostes per a la difusió de la Gramàtica Normativa Valenciana i la 
futura Gramàtica Valenciana Bàsica. 
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MEMÒRIA DE LA SECCIÓ DE LEXICOGRAFIA I GRAMÀTICA 

 

1. Membres de la Secció 
President de la Secció: Rafael Alemany Ferrer; secretari tècnic: Josep Lacreu, cap 

de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics; vocals: Artur Ahuir i López, Àngel Calpe 
Climent, Verònica Cantó Doménech, Jordi Colomina, Antoni Ferrando Francés, Ramon 
Ferrer Navarro, Josep Manuel Palomero Almela i Manuel Pérez Saldanya. 

2. Reunions 
Durant l’any 2014 s’han celebrat huit reunions, que han tingut lloc els dies 

següents: 4 d’abril, 16 de maig, 26 de juny, 10 de juliol, 5 de setembre, 5 d’octubre, 21 
de novembre i 5 de desembre. Hi han assistit també, amb veu però sense vot, el Sr. 
Rafael Comeche (a la del mes de juny) i la Sra. Susanna Pardines (a la resta). 

3. Temes tractats i acords presos 
a) Constitució de la Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica, i elecció del Sr. 
Rafael Alemany Ferrer com a president i del Sr. Josep Lacreu Cuesta, cap de la Unitat 
de Recursos Lingüisticotècnics, com a secretari tècnic. 
b) Proposta a la Junta de Govern del nomenament dels acadèmics Sr. Jordi Colomina 
i Castanyer i Sr. Manuel Pérez Saldanya com a coordinadors dels treballs lexicogràfics 
i gramaticals de la Secció, respectivament. 
c) Establiment del protocol que cal seguir en el tractament i la valoració de les 
propostes lingüístiques presentades a la versió digital del DNV, determinant-se que 
quedaran aprovades provisionalment amb una majoria qualificada de dos terços, és a 
dir, amb sis o més vots favorables, i seran rebutjades les propostes que tinguen quatre 
o més vots negatius. 
d) Acord que la URL emeta un informe tècnic sobre les propostes lingüístiques 
presentades a la versió digital del DNV abans d’enviar-se a la valoració dels 
acadèmics. 
e) Acord que la URL emeta un informe tècnic sobre les propostes lingüístiques 
presentades a la versió digital del DNV retornades pel Ple. 
f) Acord que la URL emeta un informe tècnic sobre les propostes de modificació a la 
Gramàtica normativa valenciana i a la Gramàtica valenciana bàsica. 
g) Estudi de la proposta sobre l’ús de la marca de variant diatòpica dial. en 
determinades veus del DNV. 
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h) Proposta a la Junta de Govern que, mentre el Sr. Colomina estudie i informe tots 
aquells aspectes del DNV que li encomane la STLG, puga deixar d’assistir a una o dos 
de les seccions de l’AVL de què forma part, sense pèrdua retributiva. 
i) Estudi de la proposta presentada per la URL sobre els criteris per a l’establiment 
de l’etimologia de les entrades de DNV. 
j) Encàrrec al Sr. Colomina de l’elaboració d’un document de caràcter tècnic que 
done a conéixer al conjunt de la societat l’esperit que ha orientat la realització del DNV 
i els criteris que han fonamentat la seua elaboració. 
k) Estudi de la proposta presentada per la URL sobre els criteris per a la transcripció 
dels textos antics que se seleccionen com a exemples de les entrades o accepcions 
del DNV. 
l) Estudi i valoració de 343 propostes lingüístiques al llarg de les diferents sessions. 
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MEMÒRIA DE LA SECCIÓ D’ONOMÀSTICA 

 

1. Membres de la Secció 
President de la Secció: Emili Casanova Herrero; secretari: Alfons Vila Moreno; 

vocals: Jordi Colomina i Castanyer, Josep Lluís Doménech Zornoza, Ramon Ferrer 
Navarro, Pere Maria Orts i Bosch, Josep Palomero Almela i Honorat Ros i Pardo. 

2. Reunions 
 

Durant l’any 2014 s’han celebrat onze reunions, que han tingut lloc els dies 
següents: 13 de gener, 10 de febrer, 3 de març, 14 d’abril, 19 de maig, 23 de juny, 14 
de juliol, 15 de setembre, 20 d’octubre, 17 de novembre i 18 de desembre.  

3. Temes tractats 
 
 - En totes les reunions s’han tractat estos tres punts: 1.) Informe del Sr. 
president i dels tècnics, 2.) Estudi dels informes preparats en les últimes setmanes 
relatius a canvis de noms, cognoms i en el seu cas, topònims, així com les consultes 
rebudes i contestades i 3.) Revisió d’una maqueta dels fullets de la sèrie "Toponímia 
dels pobles valencians". En ocasions s’han estudiat informes sobre peticions oficials 
(en febrer, Xert i Potries; en abril, l’Atzúbia; en maig, novament Xert; en juny, Vistabella 
del Maestrat; en juliol, Torre de les Maçanes; en novembre, novament l’Atzúbia i 
Almassora; i en desembre, les Alqueries i el topònim menor Alto de las Barracas), 
També s’ha fet la proposta d’estudiar la toponímia del Carxe (mes de setembre), la 
llista de la qual es va aprovar en el mes d’octubre.  
 
 - S’ha preparat i fet el seguiment de les Jornades d’Onomàstica celebrades a 
Vinarós (la IX) i Mislata (la X). Pel que respecta a la IX, s’ha tractat en les reunions de 
gener, febrer (programació de la Jornada), març (pagament als conferenciants) i abril 
(anàlisis de resultats). 
 
 I pel que respecta a la X (2015), s’ha preparat en les reunions dels mesos de 
maig (proposta de Torrent), juny (replantejament de les actuacions ) i informació sobre 
gestions per a trobar una nova seu en els mesos de juliol i octubre. En octubre s’aprova 
la seu de Mislata i s’inicia la confecció del programa. 
  
 Nomenclator de l’INE: En la reunió del mes de gener s’han estudiat les 
esmenes detectades en el Nomenclator de l’Institut Nacional d’Estadística, que s’han 
aprovat en la totalitat i s’ha donat compte a la Junta de Govern per a que prenga les 
mesures corresponents.  
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 Nomenclator de l’IVE: De la mateixa forma s’ha actuat pel que respecta a les 
correccions a fer en les denominacions dels municipis valencians següents: Los 
Montesions, el Camp de Mirra/ Campo de Mirra, el Ràfol d’Almúnia, el Fondó de les 
Neus/Hondón de las Nieves, El Toro, la Mata, la Torre d’en Doménec, la Serratella, La 
Yesa, el Puig de Santa Maria, Rafelbunyol, Benigànim, Vilallonga/Villalonga, i 
Montroi/Montroy. 
 
 II Congrés de la Societat d’Onomàstica a Manacor: S’ha informat sobre la 
seua realització i s’ha invitat a la participació, en les reunions dels mesos de gener, 
maig i juliol. En la sessió del mes d’octubre es delega la representació de l’AVL en el 
Sr. Doménech. 
 
 Manual de Toponímia: S’estudien les propostes de millora presentades pel 
professor Jesús Bernat Agut en les reunions dels mesos de gener i febrer, el tractament 
dels genèrics en març, abril i maig i les esmenes en els mesos de juny, juliol i 
setembre. 
 
 Vocabulari de noms de persona: En el mes de gener s’informa que la ponència 
encarregada d’examinar el projecte del nou Vocabulari de noms de persona, ha donat 
el vist i plau a les esmenes presentades; però comuniquen que encara queden alguns 
dubtes per resoldre. En la sessió del mes de març s’estudia el tractament a donar al 
nom Amparo/Empar/Ampar, tema que es torna a tractar en els mesos de novembre i 
desembre. En esta darrera reunió s’acorda demanar a la Junta de Govern la preparació 
d’una aplicació informàtica adient. 
 
 Informació demanada per l’Institut Cartogràfic Valencià. En la reunió de 
febrer s’estudia la petició de l’ICV de descarregar-se els continguts de la capa 
d’aplicació del Terrasit. 
 
 Pàgina web de la Societat d’Onomàstica. En la reunió de febrer s’informa 
sobre la precària situació d’esta web i de les possibles solucions. 
 
 Renovació de la Secció, elecció de càrrecs i dia de reunió, pla de treball i 
projectes de futur. En la reunió del mes d’abril. 
 
 Correccions de errades en Facebook. Les relatives a microreserves vegetals 
es tracten en la reunió del mes de maig. 
 
 Publicacions de Toponímia. En la sessió del mes d’octubre es repassa l’estat 
de les publicacions temps arrere encarregades. 
 
 Informe sobre la reunió del CENG, a càrrec de la Sra. Mollà, en el mes de 
desembre, detallant el programa i informant sobre els projectes. 
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4. Acords presos 
- Preparació i realització de la IX Jornada d’Onomàstica a Vinarós 
 
 - Enviar a la Junta de Govern les corresponents llistes d’esmenes que cal 
corregir en el Nomenclàtor de l’Instituto Nacional de Estadística i en el Nomenaclàtor de 
l’Institut Valencià de Estadística. 
  
 - Informar favorablement la sol·licitut de l’Institut Cartogràfic Valencià respecte a 
la descàrrega pels particulars dels continguts de la primera capa de Toponímia i les 
condicions a respectar.  
 
 - Que es pague la quantitat corresponent a un mòdul a cada conferenciant que 
participe en la Jornada d’Onomàstica de Vinarós.  
 
 - Eleccions de la Presidència i de la Secretaria de la Secció, així com 
l’establiment de dia i hora de les reunions mensuals. 
 
 - Formulació del pla de treball i aprovació dels projectes de futur. 
 
 - Remetre a Facebook Spain la llista dels errors detectats en els noms oficials 
dels municipis valencians. 
 
 - Replantejament de les futures Jornades d’Onomàstica. Entre altres acords està 
el de dedicar només un dia en cada ocasió. 
 
 - Aprovar provisionalment el text del Manual de Toponímia, a falta d’aclarir 
alguns dubtes d’origen morfològic. 
  
 - Es considera convenient la presència de l’AVL en la 2ª Jornada d’Onomàstica 
de Manacor. El Sr. Doménech accepta participar en representació de l’AVL. 
 
 - Celebrar la X Jornada d’Onomàstica (2015) en el municipi de Mislata. 
 
 - Proposar a la Junta de Govern la preparació d’una aplicació informàtica per al 
Vocabulari de noms de persona, per tal que puga ser consultat en la web de l’AVL. 
 

5. Maquetes de fullets de Toponímia Municipal aprovats 

 - S’han aprovat les maquetes del municipis de: Font de la Figuera, Pego, San Antoni de 
Benaixeve, Agres, la Nucia, Torrent, Manuel i Muro d’Alcoi.  
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6. Informes sobre Toponímia aprovats: 
 
 - S’han preparat informes per a la modificació del nom dels municipis de: Xert, 
Potries, Benafigos, Torre de les Maçanes, l’Atzúbia, Almassora i les Alqueries  
 
 - S’han fet informes sobre toponímia major i menor dels següents topònim: Cerro 
Calderón/Alto de las Barracas i s’ha revisat la llista dels topònims del Carxe. 
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MEMÒRIA DE LA SECCIÓ DE FOMENT DE L’ÚS DEL VALENCIÀ 

 

1. Membres de la Secció 
President de la Secció: Honorat Ros i Pardo; secretari: Antoni Ferrando Francés; 

vocals: Verònica Cantó Domènech (fins al 2 d’abril), Josep Lluís Doménech Zornoza, 
Joan Alfons Gil Albors, Maria Soledat Gonzàlez (des del 2 d’abril), Albert Hauf i Valls, 
Lluís Meseguer Pallarés, Eduard Mira i González, Josep Palomero Almela. 

2. Reunions 
Es realitzen un total d’onze reunions: 8 de gener, 5 de febrer, 5 de març, 2 d’abril, 20 
de maig, 4 de juny, 2 de juliol, 3 de setembre, 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de 
desembre. 

3. Temes tractats 
 

3.1. Debat sobre l’estructura dels òrgans de l’AVL i el futur de la SFUV 
S’avaluen les actuacions de l’exercici anterior i s’estudia en diferents reunions el Pla 
d’Actuació de la Secció en el trienni 2014-2016. 
S’estudia la transversalitat de les actuacions de la Secció, amb les dificultats que 
comporta. Entre les principals aportacions dels acadèmics cal assenyalar: centrar-se 
en iniciatives sobre foment de l’ús del valencià, especialment en el tema dels mitjans 
de comunicació; potenciar els estatges per a docents de valencià; difondre les obres 
normatives de l’AVL; potenciar en la projecció exterior dels escriptors valencians; 
difondre la llengua i literatura valencianes al si de l’Estat espanyol; optimitzar les 
iniciatives de l’AVL amb una major coordinació amb institucions i associacions per la 
llengua, i distingir actuacions rellevants per l’estudi i el foment del valencià. 

3.2. Observatori permanent dels drets lingüístics 
Caldria prioritzar els punts següents: 
a) Supressió de línies en valencià. S’ha demanat un informe a la  
Conselleria d’Educació sobre la supressió de línies en valencià, ja que és missió de 
l’AVL «vetlar per l’ús del valencià».  
b) Manifest pels drets lingüístics al País Valencià. El president repartix la proposta 
que han fet diverses entitats i considera que la Secció s’hi hauria d’implicar, ja que 
l’Estat espanyol va signar l’any 1992 i va ratificar l’any 2001 la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries. 
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c) Dret a uns mitjans de comunicació en valencià (article 11 de la Carta Europea 
de les Llengües Regionals o Minoritàries). Es considera imprescindible contribuir a la 
presència d’uns mitjans de comunicació en valencià.  

3.3. Informe sobre el projecte d’orde de desplegament del Decret de 
Plurilingüisme  

Es dóna compte de la valoració que ha fet Escola Valenciana al projecte d’orde. 
Després d’un debat en què han intervingut tots els membres de la Secció, s’acorda per 
unanimitat proposar a la Junta de Govern, amb caràcter d’urgència, les iniciatives 
següents:  
a) Reivindicar públicament el paper de l’AVL com a entitat institucional que vetla 
per l’ús del valencià també en l’àmbit educatiu. 
b) Demanar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que consensue amb els 
diferents agents educatius del nostre àmbit territorial el desplegament legislatiu del 
Decret del Consell 127/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula el plurilingüisme en 
l’ensenyament no universitari, i oferir, si cal, la mediació de l’AVL. 
c) Sol·licitar un informe tècnic en què s’analitzen els possibles desajustos o 
contradiccions entre l’esmentat Decret 127/2012 i el projecte d’orde de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, pel qual es desplega el procediment d’autorització del 
projecte lingüístic de centre. 

3.4. Creació de tres àrees dins la Secció 
A fi d’optimitzar els treballs de la Secció, s’acorda l’adscripció dels seus membres a 
tres àrees de treball: 
a) Observatori permanent del valencià: Antoni Ferrando i Josep Lluís Doménech. 
b) Noves iniciatives per al foment del valencià: Honorat Ros i Marisol Gonzàlez. 
c) Difusió del valencià i de les seues manifestacions culturals: Josep Palomero, 
Lluís Meseguer, Eduard Mira, Albert Hauf i Joan Alfons Gil Albors. 

3.5. Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries: el dret a uns 
mitjans de comunicació en valencià. Proposta de document. 

Es valora positivament l’acord 37/2013, de 8 de novembre, de la Junta de Govern, 
sobre l’anunci de tancament de Radiotelevisió Valenciana. Però es proposa, en la 
reunió de maig, que es presente al Ple una nova declaració de l’AVL. 

3.6. Jornades sobre Escriptors Valencians Actuals  
a) Jornada sobre La Nova Cançó 
Es dissenya i es realitza la IV Jornada sobre Escriptors Valencians Actuals, el 21 
d’octubre del 2014. S’assenyalen les últimes consideracions. «Proposta d’impuls 
institucional i social de la creació i la indústria de la cançó». S’acorda publicar la 
Jornada en CD. 
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b) Jornada de 2015  
S’acorda dedicar la jornada al Sr. Joan Francesc Mira, centrant-la en la traducció. 
S’encarrega als senyors Palomero i Meseguer establir contacte amb ell. 

3.7. Informe sobre la Jornada de Sociolingüística d’Alcoi. Balanç i Jornada 2015 
La Sra. Cantó presenta un informe sobre els dènou anys de Jornades de 
Sociolingüística d’Alcoi, en l’organització d’una gran part de les quals s’ha implicat 
l’AVL. Atés que el 2015 es commemorarà el vinté aniversari d’estes Jornades, la Sra. 
Cantó demana que la Secció propose temes per a la Jornada de 2015, ja que el 26 de 
juny de 2014 tindrà lloc una reunió preparatòria de les entitats convocants. A esta 
reunió assistiran la Sra. Cantó i el Sr. Ros. Els temes proposats per la Secció són: la 
presència del valencià en la comunicació, en les noves tecnologies, en l’oci i les 
actituds lingüístiques.  
En posteriors reunions s’informa del disseny de la jornada: se celebrarà els dies 27 i 28 
de març del 2015 i que girarà al voltant de la comunicació i la política lingüística. 
S’estructurarà en tres col·loquis i hi haurà algun acte lúdic i una conferència inaugural 
per algun comunicador de renom. 

3.8. Projecte d’investigació sobre actituds lingüístiques dels valencians  
Després d’un debat, s’acorda elevar a la Junta de Govern la proposta següent:  
«Els Srs. Oto Luque i Roger Navarro elaboraren un projecte d’avaluació de les actituds 
lingüístiques que van reformular a la baixa a petició de la Secció tant en ítems de 
l’enquesta com en pressupost. La Secció demana a la Junta de Govern de 
reconsiderar i, si és possible, d’assumir la proposta reformulada i comunicar la 
resolució als dos investigadors als quals se’ls encarregà l’elaboració del projecte, en la 
gestió del qual actuà el Sr. Doménech.» 

3.9. Acord sobre el projecte de decret «por el que se establece el currículo y se 
desarrolla la ordenación general de la educación primaria de la comunitat 
valenciana» 
Atés que s’ha anunciat que el Consell sol·licitaria a l’AVL un dictamen sobre l’esmentat 
decret, s’acorda: 
a) Delegar en el Sr. Ros i en el Sr. Doménech que, recollint també les 
observacions dels altres membres de la Secció, elaboren i eleven a la Junta de Govern 
una proposta d’esmenes al decret per tal d’assegurar els drets lingüístics dels 
valencianoparlants. 
b) Demanar a la Junta de Govern que encarregue als tècnics de l’AVL un informe 
jurídic amb la mateixa finalitat. 
c) Demanar a la Junta de Govern que informe sobre els continguts de l’assignatura 
Cultura Valenciana, a efectes dels quals s’adjunta una proposta àmplia de programa 
com a material de treball. 
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3.10. Seguiment de la normativa sobre el valencià en l’ensenyament  
Els Srs. Ros i Doménech donen compte de la tramitació, el dia 25 de juny de 2014, de 
l’informe de l’AVL sobre le projecte de decret del Consell pel qual s’establix el 
currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat 
Valenciana. La proposta d’informe, presentada per la Secció a la Junta de Govern, va 
ser arredonida jurídicament pels servicis tècnics de l’AVL. El decret s’aprovà el 4 de 
juliol i es va publicar el 7.  

3.11. Honors i distincions de l’AVL 
Es debat sobre l’acord de l’AVL de 17 de desembre del 2010, i es proposa a la Junta 
de Govern esmenar aquell acord presentant una nova proposta. 

3.12. Informe de les àrees de treball de la Secció. Propostes de futur 
El final d’any es fa un breu inventari de les previsions de treball de la Secció:  
a) Edició dels materials de la Jornada sobre la Nova Cançó. 
b) Publicació i difusió dels materials generats per la Jornada commemorativa del 

XXX aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. 
c) Activació de la proposta de distincions de l’AVL.  
d) Represa del projecte sobre actituds lingüístiques dels valencians. 
e) Seguiment de l’aplicació de l’esmentat decret sobre el valencià. 
f) Iniciatives de suport a la cançó en valencià. 
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MEMÒRIA DE LA SECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ LINGÜÍSTICA I LITERÀRIA I LA SECCIÓ DE 
DOCUMENTACIÓ I CORPUS INFORMATITZAT DEL VALENCIÀ 

 
Des de gener a març es reuneix la Secció de Documentació Lingüística i Literària. En 
el mes d’abri es constituïx la Secció de Documentació i Corpus Informàtic del Valencià.  

1. Membres de la Secció 
President de la Secció: Albert Hauf i Valls; secretari: Lluís Meseguer Pallarés; 

vocals: Artur Ahuir i López, Àngel Calpe Climent, Emili Casanova Herrero, Eduard Mira 
i González, Miquel Navarro Sorní, Alfons Vila Moreno. 

D’acord amb els temes tractats en les reunions, hi han assistit també, segons 
consta en les Actes respectives, el Cap de la URL Sr. Josep Lacreu, i el tècnic Sr. Santi 
Vallés.  

2. Reunions 
La Secció va celebrar un total d’onze reunions, amb les incidències anotades en les 

actes corresponents, els dies següents: 17 de gener, 24 de febrer, 24 de març, 8 
d’abril, 6 de maig, 6 de juny, 17 de juliol, 19 de setembre, 31 d’octubre, 11 de novembre 
i 9 de desembre. 

A partir del mes d’abril el nom de la Secció és el de Secció de Documentació i 
CIVAL. 

A partir del mes de juliol, la Secció acompanyava les sessions amb les de la 
Comissió de l’any “Carles Salvador i el seu temps” (que s’inclouen a la part final de la 
memòria d’esta Secció).  

3. Temes tractats 

- Seguiment, resolució de problemes i incorporació de fons documentals al Corpus 
Informatitzat del Valencià. 

- Control de l’execució del conveni amb l’Institut Valencià de la Música per a elaborar 
una base de dades de cançó tradicional. 

- Proposta de reorganització dels treballs de la secció. 

- Presentació de la BITECA a l’Institut d’Estudis Catalans. 

- Possibles vies de col·laboració amb el Museu Valencià de la Paraula. 

- Disseny del programa d’activitats per a la celebració de l’Escriptor de l’Any 2015, 
dedicat a Carles Salvador. 
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4. Acords presos 

 17 de gener 

Proposta de Memòria Literària Valenciana (Diccionaris d’autors valencians), a partir del 
recull d’escriptors seleccionats per l’acadèmic Alfons Vila. 

24 de febrer 

Programació dels objectius de la Secció de Documentació per a l’etapa 2014-2016. 

24 de març 

Informe sobre el tercer lliurament del conveni amb l’Institut Valencià de la Música per a 
elaborar una base de dades de cançó tradicional. 

6 de maig 

Proposta d’autors per a l’edició 2015 de l’Escriptor de l’Any. 

6 de juny 

Proposta de composició, règim de reunions i activitats de la Comissió Carles Salvador. 

Proposta de presentació pública del Corpus Informatitzat del Valencià. 

Proposta d’encàrrec a l’acadèmic Miquel Navarro de la preparació de diversos treballs 
sobre Sant Vicent Ferrer per al sis-cents centenari de la mort del dominic valencià 
(2019). 

17 de juliol 

Constitució de la Comissió Carles Salvador. 

Aprovació de la memòria de la Secció corresponent al 2013. 

Reiteració a la Junta de Govern de la proposta relativa a l’encàrrec a l’acadèmic Miquel 
Navarro. 

19 de setembre 

Aportació de les línies d’actuació de la Secció per a l’avantprojecte del pressupost de 
l’AVL per a l’exercici 2015. 

Reformulació de la proposta relativa al Diccionari d’autors valencians. 
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31 d’octubre 

Confecció de la presentació pública del Corpus Informatizat del Valencià. 

11 de novembre 

Informe sobre el quart lliurament del conveni amb l’Institut Valencià de la Música per a 
elaborar una base de dades de cançó tradicional. 

 

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT DE LA SECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CIVAL RELATIVA  
A L’ANY CARLES SALVADOR 

1. Membres de la Secció encarregats de l’any Carles Salvador 

President: Emili Casanova Herrero; secretari: Lluís Meseguer Pallarés; vocals: Artur 
Ahuir i López, Àngel Calpe Climent i Alfons Vila Moreno. Hi participa també el president 
de l’AVL, Ramon Ferrer Navarro. 

2. Reunions 

Es van celebrar un total de nou reunions, els dies següents: 17 de juliol, 19 de 
setembre, 3, 24 i 31 d’octubre, 11 i 28 de novembre i, 9 i 19 de desembre. 

3. Actuacions dutes a terme 

- Disseny de continguts i selecció de materials per a l’exposició principal “Carles 
Salvador i el seu temps” a exhibir en la sala “Estudi General” en la Nau de la 
Universitat de València del 17 de setembre al 29 de novembre del 2015. 

- Disseny de continguts i selecció de materials per a elaborar l’exposició itinerant en 
format roller amb dotze panells. 

- Coordinació d’un llibre d’estudis sobre Carles Salvador i la seua època. 

- Coordinació d’un volum amb l’obra poètica completa de Carles Salvador. 

- Organització d’una jornada sobre “Carles Salvador i la premsa en valencià” a celebrar 
en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. 
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- Organització d’una jornada sobre “Carles Salvador, mestre i impulsor de 
l’ensenyament en Valencià” a celebrar en la Facultat d’Educació de la Universitat 
d’Alacant. 

- Organització d’una jornada sobre “Literatura i Modernitat. Les obres de la generació 
del 1930”. 

- Projecte d’edició digital d’algunes revistes vinculades a Carles Salvador, com ara El 
Camí. 
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MEMÒRIA DE LA SECCIÓ DE TERMINOLOGIA I LLENGUATGES ESPECÍFICS 
I DE LA COMISSIÓ DE LLENGUATGES ESPECÍFICS 

 

 
Des de gener a març es reunix la Comissió de Llenguatges específics. En el mes 

d’abril es constituïx la Secció de Terminologia i Llenguatges Específics.  
 
1. Membres. 
 
Els components de la Comissió, que s’estengué fins al març de 2014, va estar 
conformada per: 
 

President  Il·lm. Sr. Josep Lluís Doménech Zornoza 
 

Secretari  Il·lm. Sr. Artur Ahuir i López 
 

Titulars  Il·lm Sr. Àngel Calpe 
Il·lm. Sr. Emili Casanova 
l·lm. Sr. Joan Alfons Gil-Albors 

 
Els components de la Secció, constituïda a partir del març de 2014, va estar 
conformada per: 
 

President  Il·lm. Sr. Josep Lluís Doménech Zornoza 
 

Secretari  Il·lm. Sr. Artur Ahuir i López 
 

Titulars  Il·lm Sr. Àngel Calpe Climent 
Il·lm. Sr. Emili Casanova 
Il·lm. Sr. Jordi Colomina i Castanyer 
Il·lm. Sr. Eduard Mira i Gonzàlez 
Il·lm. Sr. Manel Pérez Saldanya 
Il·lm. Sr. Honorat Ros i Pardo 
Il·lm. Sr. Joan Alfons Gil Albors 
Il·lm. Sr. Lluís Meseguer Pallarés 

  
  
2. Reunions 

 
Durant l’any 2014, la Comissió de Llenguatges Específics es va reunir un total 

de tres ocasions corresponents als dies que queden indicats tot seguit: 
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14 de gener; 25 de febrer; 25 de març. 
 
Durant l’any 2014, la Secció de Terminologia i Llenguatges Específics es va 

reunir un total de huit ocasions corresponents als dies que queden indicats tot seguit: 
 
9 d’abril; 14 de maig;11 de juny; 16 de juliol; 10 de setembre; 15 d’octubre; 12 

de novembre; i 16 de desembre. 

En la reunió, tant de la Comissió com de la Secció, es troben també els tècnics de 
la URL, Sr. Josep Lacreu i Sra. Pepa Baixauli. 

 
 
3. Relació de temes tractats: 
 

 
A) per la Comissió de Llenguatges específics. 
 
 
Presentació del Vocabulari de la música. Organització. Ponents. Objectius. 
 
Futur de la Comissió en la possible nova estructura de l’AVL. 
 
Preparació d’una Jornada sobre la llengua i les festes. El Llenguatge de les Festes i 
Tradicions Valencianes. Organització. Ponents. Objectius. 
 
Estudi i presentació d’esmenes, si és el cas, a les entregues corresponents del 
Vocabulari de les ciències de la salut. 
 
Revisió de la situació en què es troben diversos vocabularis (militar, odontologia i 
coloms). 
 
Estudi i avaluació de les consultes externes. 
 
Participació de la Comissió en l’organització de la jornada “Terres, pedres i paraules”, 
celebrada a la UPV. 
 
Possibles col·laboracions SGAE-AVL, a petició de la SGAE. 
 
Estudi i presentació d’esmenes, si és el cas, a les entregues corresponents del 
Vocabulari de les arts escèniques. 
 
Valoració global del treball dut a terme per la Comissió durant el temps de la seua 
existència. Treballs que cal continuar. 
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B) per la Secció de Terminologia i Llenguatges específics. 
 

 Constitució de la Secció de Terminologia i Llenguatges Específics. Elecció de la 
Presidència i la Secretaria. 

 
 Establiment de dia i hora de reunió de la Secció. 
 
 Realització d’un balanç de la gestió realitzada i de possibles projectes de futur. 
 
  Debat a l’entorn d’un Pla de treball de la Secció. 
 
 Organització de la Jornada “Llengua i cultura popular valencianes. El llenguatge 

popular valencià”. Objectius, ponents i altres assumptes. 
 
 Creació d’una base de dades terminològica. 
 
 Debat a l’entorn del document “Per a un model lingüístic valencià identificador, 

assimilable i practicable en la comunicació pública”. 
 
 Creació, a partir del treball terminològic, de mecanismes de coordinació i d’interacció 

amb el DNV. 
 
 Creació d’un d’un portal terminològic d’abast públic. Estudi del funcionament, 

metodologia, fases del projecte, paraules susceptibles de formar-ne part, del sistema 
per a la seua aprovació, de l’equip de treball, del pressupost i de les relacions a 
mantindre amb altres entitats i institucions que treballen el camp de la terminologia. 

 
 Organització de la Jornada “Llengua i cultura popular valencianes. El llenguatge 

popular valencià”.  
 
Estudi i avaluació de les consultes externes. 
 
Realització d’un vocabulari bàsic sobre la meteorologia per a ús de “Levante TV” per 
tal d’emetre L’oratge, íntegrament en valencià i on es faria constar comptar amb 
assessorament de l’AVL. 
 
Estudi a la invitació de col·laborar en una jornada que organitzarien Taula de Filologia 
Valenciana i la Universitat Cardenal Herrera-CEU i que tindria també com a 
col·laboradors a l’Oronella o Lo Rat Penat, entre altres. 
 
Estudi i presentació d’esmenes al document Vocabulari de les arts escèniques, que 
queda per a estudi de la Secció fins a la primera setmana de setembre. 
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Organització de la Jornada “Llengua oral i escrita en la comunicació i l’espectacle” que 
es realitzaria el 14 de novembre en SGAE-València organitzat per l’Acadèmia i amb la 
col·laboració d’Avedis i la pròpia SGAE. 
 
Estudi i presentació d’esmenes, si és el cas, a les entregues corresponents del 
Vocabulari de les ciències de la salut. 
 
Estudi de la sol·licitud que han fet arribar els creadors del colpbol, per tal que es 
traduixquen al valencià les bases d’este esport.  
 
Finalització del treball Vocabulari de Psicologia. 
 
Informació de la situació del Vocabulari de les festes. Entrevista amb l’autor Sergi 
Gómez 
 
Valoració de la Jornada sobre Llengua i Cultura Popular Valencianes. 
 
Informació sobre l’assignatura i el llibre Cultura valenciana popular. 
 
Estudi i valoració per a la realització del Vocabulari dels coloms. 
 
Elaboració d’un informe de la Secció referit al Vocabulari de Psicologia. 
 
Estudi, valoració i priorització dels vocabularis en marxa o pendents de realitzar. 
 
Estudi i valoració de diverses propostes de la Secció Tècnica de Lexicografia i 
Gramàtica per a incorporar al CETEVAL.  
 
Estudi i valoració per a la realització del Vocabulari militar. 
 
Estudi i valoració de l’informe a l’entorn del Vocabulari militar. 
 
Estudi i valoració dels documents “Incorporacions de paraules al CETEVAL (I, i II) 
 
Estudi i avaluació del projecte de publicació de les actes de ponències i conferències 
exposades en les Jornades organitzades per la Secció.  
 
Estudi, avaluació i memòria de cursos, cursets i jornades on han participat o han de 
participar diversos membres de la Comissió. 
 
Decisió al voltant de la priorització de projectes de l’any 2015. 
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3. Resum dels acords presos. 
 
A) Per la Comissió. 

 
Realització d’un acte de presentació del Vocabulari de la música. 
 
Realització de la Jornada “El Llenguatge de les Festes i Tradicions Valencianes”. 

 
Aprovació d’esmenes presentades a les diverses entregues del Vocabulari de ciències 
de la salut. 
 
Aprovació d’esmenes presentades a les diverses entregues del Vocabulari de les arts 
escèniques. 
 
Aprovació a possibles col·laboracions SGAE-AVL, a petició de la SGAE. 

Aprovació de les respostes realitzades amb motiu de l’assessorament lingüístic extern 
al llarg de l’any. 
 
Acord sobre la valoració global del treball dut a terme per la Comissió durant el temps 
de la seua existència i sobre els treballs que cal continuar. 
 
 
 
B) Per la Secció. 
 
Aprovació de la planificació dels treballs de la Secció. 

 
Aprovació de les principals línies d’actuació de la Secció. 

 
Consulta, realització d’observacions o proposta canvis a la Secció de Lexicografia 
respecte a determinades paraules. 

Aprovació de les respostes realitzades amb motiu de l’assessorament lingüístic extern 
al llarg de l’any. 

 Realització d’una jornada que organitzaria l’AVL a l’entorn de la temàtica“Per a un 
model lingüístic valencià identificador, assimilable i practicable en la comunicació 
pública”. 

Realització d’un mini vocabulari de meteorologia per a “L’oratge” de Levante-TV. 
 
Realització de contactes amb la Secció de Publicacions per a concretar l’orde intern i 
de presentació dels vocabularis i altres projectes. 
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Realització dels Vocabularis de la Secció a partir dels materials elaborats per la URL, 
la posterior consulta a especialistes, i la revisió i presentació d’esmenes per part dels 
membres de la Secció. 
 
Realització d’un Vocabulari de Ciències de la Salut a partir dels materials elaborats per 
la URL, la posterior consulta a metges i especialistes, i la revisió i presentació 
d’esmenes per part dels membres de la Secció. 
 
Establiment de les prioritats dins dels Vocabularis que treballa la Secció.  
 
Estudi global del Vocabulari de les arts escèniques. 
 
Formació de la ponència per al Vocabulari de les arts escèniques, que tindrà com a 
membres el Sr. Gil-Albors i el Sr. Ahuir. 
 
Assessorament a Levante-TV, “L’oratge”. 

 Aprovació de la creació d’una base de dades terminològica. 

 Debat a l’entorn del document “Per a un model lingüístic valencià identificador, 
assimilable i practicable en la comunicació pública”. 

Creació de mecanismes de coordinació i d’interacció amb el DNV, a partir del treball 
terminològic 

 Aprovació de la creació d’un d’un portal terminològic d’abast públic.  

 Aprovació de la traducció de les bases de l’esport valencià denominat colpbol. 
Aprovació dels documents “Incorporacions de paraules al CETEVAL (I, i II) 
 
Aprovació de la línia pressupostària de la Comissió per a presentar-la a la Junta de 
Govern i que siga aprovada. 
 
Aprovació de les línies principals d´actuació per a l´exercici 2015 i donar comptes al 
Ple de les activitats dutes a terme. 
 
Aprovació i establiment de les reunions de la Comissió referides a 2015. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE TEXTOS RELIGIOSOS 

 

Des de gener a març es reunex la Comissió de Textos Religiosos. En el mes d’abril 
es constituïx la Comissió Tècnica de Textos Religiosos.  

1. Membres de la Comissió 
 
Presidents 

Mesos de gener a març  
Miquel Navarro Sorní 

Mes d’abril (constitució Comissió Tècnica de Textos Religiosos) 
Ramon Ferrer Navarro, president de l’AVL 

Mesos de maig a desembre 
Pere Maria Orts i Bosch 

Secretaris 
Mesos de gener a març  

Alfons Vila Moreno  
Mes d’abril (Comissió Tècnica de Textos Religiosos) 

Miquel Navarro Sorní 

Mesos de maig a desembre (secretària tècnica) 
Pepa Martínez Blanch, tècnica de l’AVL 

Vocals 
Mesos de gener a març  

Antoni Ferrando Francés, Joan Alfons Gil Albors, Albert Hauf i Valls i Pere Maria Orts i 
Bosch 

Mes d’abril 
Antoni Ferrando Francés, Joan Alfons Gil Albors, Albert Hauf i Valls, Miquel Navarro 
Sorní, Pere Maria Orts i Bosch i Alfons Vila Moreno 

Mesos de maig a desembre 

Antoni Ferrando Francés, Albert Hauf i Valls, Miquel Navarro Sorní, Alfons Vila Moreno 
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2. Reunions 

La Comissió va celebrar onze reunions, els dies 23 de gener, 12 de febrer, 12 de 
març, 9 d’abril, 14 maig, 11 juny, 9 juliol, 24 de setembre, 8 d’octubre, 12 de novembre 
i 10 de desembre. 

3. Temes tractats i acords presos 

 Treball 
• Revisió de les lectures dominicals del Leccionari A.  

  – Temps ordinari I:  
   Diumenges segon, tercer, quart, quint, sext, sèptim octau;  
  – Quaresma 
   Diumenges primer, segon, tercer, quart i quint.  
  – Setmana Santa i Pasqua 
Diumenge de Rams en la Passió del Senyor, Dijous Sant, Divendres Sant i els 
diumenges primer, segon, tercer, quart, quint i sext de Pasqua. L’Ascensió del Senyor i 
Pentecosta. 
  – Temps ordinari II:  
Santíssima Trinitat, el Cos i la Sang de Crist, Sant Pere i Sant Pau, i els diumenges 
catorzé, quinzé, setzé, desseté, dihuité, denové, vinté, vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres, 
vint-i-quatre, vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set, vint-i-vuit, vint-i-nou, trenta, trenta-un, 
trenta-dos, trenta-tres i trenta-quatre. 

• Revisió de les lectures dominicals del Leccionari B. 

  – Advent  
La Immaculada Concepció i els diumenges primer, segon, tercer i quart. 
  – Nadal 
Nativitat del Senyor, la Sagrada Família, Santa Maria, Mare de Déu, diumenge segon 
després de Nadal, Epifania i Baptisme. 

Temes i acords 
– Acollida favorable de les lectures dominicals que apareixen en el web de l’AVL, segons 

ha manifestat un grup de sacerdots castellonencs al president de la Comissió (febrer). 
– Conveniència de fer les publicacions (Oracional valencià, Cantoral) amb coedició o 

col·laboració amb l’entitat de caràcter laic, Associació Ecumènica de Cristians, la qual 
s’encarregaria de la distribució dels exemplars, i per tant tindrien més difusió (març). 
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– Comesa fonamental de la Comissió: revisió de les traduccions de les lectures de la 
missa dominical i de les festivitats dels tres cicles litúrgics, perquè es puguen penjar en 
el web de l’AVL (abril). 

– Estat de l’edició de Lo Cartoixà (gener). 
– Nova revisió de l’Oracional del Sr. Miquel Navarro, a partir de l’última versió corregida, 

per a suprimir les parts que no s’adeqüen a les directrius de l’AVL (maig). 
– Entrega del llibret dels gojos que ha estat treballant el Sr. Vila (juliol). 
– Inclusió de les correccions fetes a l’Oracional del Sr. August Monzon, pàgines 40, 45, 

105 i 188 (setembre).  
– Introducció d’una sèrie d’autors que es mencionen al llarg de l’Oracional, com proposa el 

Sr. Monzon (setembre). 
– Informe de l’estat actual del treball del Sr. Vila sobre els gojos que s’han de publicar: 

selecció, transcripció i criteris lingüístics que unifiquen els gojos (setembre i 
novembre). 

– Publicació de l’Oracional valencià a punt (octubre). 
– Dificultats per a la publicació del Cantoral (octubre). 
– Presentació del Sr. Ferrando d’un informe favorable sobre l’edició de Lo Cartoixà, que 

és avalat per la Comissió (novembre). 
– Petició a la Junta de Govern perquè sol·licite a l’acadèmic Albert Hauf l’original de 

l’edició crítica de la Vita Christi, de sor Isabel de Villena, a fi d’editar-lo dins de la 
col·lecció «Clàssics Valencians», i la possibilitat que l’edició es faça preferentment en 
col·laboració amb la Universitat Cardenal Herrera - CEU (gener). 

– Compra de cinquanta exemplars de l’edició crítica del Psalteri, de Corella, a cura del 
Sr. J. Luís Martos, que ha publicat la Institució Edicions Alfons el Magnànim (gener). 

– Manteniment de la mateixa estructura amb què s’ha actuat des de la creació de la 
Comissió, amb els mateixos components per a finalitzar els treballs relatius al Cantoral 
i a l’Oracional, així com per a completar la revisió que s’està fent de les lectures 
dominicals (febrer). 

– Voluntat de la Comissió de Textos Religiosos de convertir-se en Comissió Tècnica de 
Textos Religiosos (abril). 

– Canvi de nom de la Comissió pel de Comissió Tècnica de Textos Religiosos (abril). 
– Lloc més visible per al bàner «Textos religiosos» del web de l’AVL (abril).  
– Enllaç directe al contingut dels «Textos religiosos» del web de l’AVL, és a dir, un enllaç 

que evite passar per la llista dels membres de la Comissió. (abril) 
– Creació d’un apartat dins de la pàgina «Textos religiosos» que incloga el cicle A, 

perquè els usuaris el puguen consultar (octubre). 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DEL DICCIONARI NORMATIU VALENCIÀ 

 

1. Membres de la Comissió 
President de la Comissió: Jordi Colomina i Castanyer; secretari tècnic: Josep 

Lacreu, cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics; vocals: Artur Ahuir i López, 
Rafael Alemany Ferrer, Ramon Ferrer Navarro, Josep Manuel Palomero Almela i 
Manuel Pérez Saldanya. 

2. Reunions 
Durant l’any 2014 s’han celebrat tres reunions, que han tingut lloc els dies 

següents: 10 de gener, 20 de febrer i 21 de març. Hi han assistit també, amb veu però 
sense vot, les Sres. Conxa Chulià (a la primera) i Susanna Pardines (a les següents), 
tècniques de la URL. 

3. Temes tractats i acords presos 
a) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels acadèmics del Ple a la 
valoració global del DNV. 
b) Emetre una proposta sobre el protocol que ha de seguir el tractament i la valoració 
de les propostes lingüístiques presentades a través del formulari de la versió digital del 
DNV. 
c) Emetre informe sobre les propostes lingüístiques presentades a través del formulari 
de la versió digital del DNV. 
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE PUBLICACIONS 

 

1. Membres de la Secció 
 
President:  
 

Ramon Ferrer Navarro 
 
Vocals amb veu i vot:  
 

Verònica Cantó 
 Miquel Navarro Sorní 
 
Vocals sense vot: 
 
 Joan Manuel Asensi Doménech 
 Emili Sáez Aranda 
 
Secretari sense vot:  
 

Ernest Gonzàlez Fabra 
 

 
 

2. Estructura de la Comissió Tècnica 
 
 
L’Acord núm. 4/2012, del Ple, determinà que la Comissió Tècnica de Publicacions 
estarà constituïda per tres acadèmics i per tres tècnics, amb veu però sense vot, dels 
quals un acadèmic exerciria la presidència i un tècnic la secretaria. 
 
 
 
3. Reunions  
 
Les sessions convocades per la Comissió Tècnica de Publicacions durant l’any 2014 
foren les següents: 
 
13 de gener del 2014 
3 de febrer del 2014 
3 de març del 2014 
7 d’abril del 2014 
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12 de maig del 2014 
2 de juny del 2014 
9 de juliol del 2014 
1 de setembre del 2014 
6 d’octubre del 2014 
10 de novembre del 2014 
1 de desembre del 2014 
 
 
4. Objectius i resultats 
 
La Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2014 recull, entre les línies d’actuació de l’AVL, una que correspon plenament a la 
missió de la CTP: 

3.1.1.1 Continuar la publicació d’obres dins de les diverses col·leccions creades, realitzar actes 
de presentació de llibres, introduir la publicació electrònica en els casos que es 
considere adequada, incorporar noves vies per a la difusió dels treballs de la institució a 
través de les noves tecnologies.  

 
L’objectiu general de la institució de contenció econòmica s’ha vist reflectit també en la 
política editorial. Hi ha hagut una reducció del nombre de títols publicats, en especial 
d’obres relacionades amb l’Escriptor de l’Any (Roís de Corella). Pel contrari, s’ha 
mantingut el nivell d’edició dels fullets de toponímia municipal. Quant als tiratges, igual 
que en l’exercici anterior, han continuat sent molt ajustats a les necessitats de difusió 
institucional i les possibilitats reals de venda. En el 2014 s’ha concretat un Pla de 
Publicacions per al període 2014-2016, aprovat pel Ple, i que s’està complint a un ritme 
satisfactori. 
 
En l’aspecte de la publicació electrònica destaca que el Diccionari normatiu valencià 
s’ha posat a disposició dels ciutadans per mitjà d’una consulta en línia. També s’ha 
adaptat com a e-book una publicació de l’AVL com a element promocional i d’assaig 
d’estes formes editorials. 
 
S’ha continuat prestant especial atenció a la gestió de l’estoc de publicacions, buscant 
l’equilibri entre els costos d’emmagatzematge, d’una banda, i l’intent de proporcionar la 
màxima visibilitat possible a les activitats de la institució, de l’altra, sense multiplicar els 
costos postals. En este sentit, és remarcable, per la seua peculiaritat que s’han 
distribuït publicacions de l’AVL a través del Bibliobús de la Diputació de Castelló. Les 
quantitats plasmades en el gràfic següent corresponen al cost de l’emmagatzematge i 
del transport o enviament postal dels fons. 
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En l’exercici 2014 s’ha concretat l’estimació efectuada l’any anterior i s’ha produït una 
reducció notable dels costos logístics de les publicacions, gràcies a la política de 
reducció dels tiratges, la utilització de les actuacions o enviaments postals de l’AVL per 
a difondre les nostres publicacions, la revisió dels subscriptors fixos i la col·laboració 
amb la Biblioteca Valenciana (distribució de publicacions en actes públics, 
biblioteques). 
 
 
5. Actuacions realitzades 
 
Entre les actuacions específiques que es pot remarcar dutes a terme durant l’exercici 
2014 per la CTP, amb l’aprovació de la Junta de Govern en els casos que es requeria, 
estan les següents: 
 
 
Determinació del preu que han de tindre les publicacions digitals en relació a les 
obres en paper. 
 
Es proposà a la Junta de Govern la fixació, amb caràcter general, del preu de les 
publicacions electròniques de l’AVL en el 30% del preu de venda de les versions en 
paper de les obres de la mateixa col·lecció.  

DESPESA EN EMMAGATZEMATGE I LOGÍSTICA (EN EUROS)
INCLOU GESTIÓ D’ARXIU I ENVIAMENTS MASSIUS 

31.649,93
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Edició de la col·lecció Actes exclusivament en format digital 
 
A la vista dels nivells de venda de les publicacions corresponents a la col·lecció Actes i 
de la seua idoneïtat per a ser editades en format electrònic es demanà a la Junta de 
Govern l’aprovació de la proposta de publicar estes obres exclusivament en format 
digital.  
 
 
Pla de Publicacions de l’AVL per al període 2014-2016 
 
La CTP elaborà una proposta de Pla de Publicacions per al període 2014-2016 que, 
després de l’estudi de la Junta de Govern, s’elevà a la decisió del Ple de l’Acadèmia en 
la sessió del 13 de juny. El Pla aprovat és el seguent: 
 

PLA DE PUBLICACIONS DE L’AVL 2014-2016 
 

EDICIONS EN PAPER (o a determinar el suport) 
 

TÍTOL AUTOR/CURADOR COL·LECCIÓ OBSERVACIONS 

Joan Roís de Corella. Lo 
Cartoixà 

Joan Maria Furió et 
alii 

Clàssics Valencians En procés de revisió 
dels textos lliurats pels 
autors. 

Joan Roís de Corella 
(1435-1497). Síntesi 
biogràfica i aportació 
documental 

Abel Soler Recerca 18 En procés de 
maquetació. 

Manual de toponímia 
municipal 

AVL Manuals 3 En procés 
d’elaboració. 

Oracional valencià AVL Textos Religiosos 1 En procés de revisió 
del text. 

Cantoral valencià AVL Textos Religiosos 2 Pendent de rebre la 
informació completa 
relativa a les autories, 
edicions, etc., del 
material incorporat al 
cantoral. 

L’obra periodística 
d’Enric Valor (1933-2000) 

Josep Daniel 
Climent 

Recerca  
(llibre disc) 

Pendents de poder 
reprendre el 
processament OCR de 
les imatges. 

Publicació Escriptor de 
l’Any 2015: Carles 
Salvador  

   

Textos litúrgics catòlics AVL Textos Religiosos  
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TÍTOL AUTOR/CURADOR COL·LECCIÓ OBSERVACIONS 

Gramàtica valenciana 
bàsica 

AVL Textos Normatius  

Diccionari normatiu 
valencià 

AVL Textos Normatius  

Vocabulari de veterinària AVL-Universitat 
Cardenal Herrera 

Vocabularis En elaboració. 

Vocabulari de les arts 
escèniques 

AVL Vocabularis En elaboració. 

Vocabulari de ciències de 
la salut 

AVL Vocabularis En elaboració. 

Literatura de cordell  AVL-Biblioteca 
Valenciana 

Del Renaixement a 
la Renaixença 

 

Antologia poètica de 
Teodor Llorente 

Artur Ahuir Fora de col·lecció Maquetat. 

 
EDICIONS DIGITALS 

 
TÍTOL AUTOR/CURADOR COL·LECCIÓ OBSERVACIONS 

Documentació sobre 
Eiximenis 

Lluís Brines Treballs 
d’Investigació 

Pendent la preparació 
del material per a la 
publicació en el web 
de l’AVL.  

Memòria literària 
valenciana 

   

Noms de persona  Onomàstica  

Actes diverses  Actes  
 
Consulta electrònica del Diccionari normatiu valencià en dispositius mòbils 
 
Després de l’èxit registrat en la consulta electrònica del Diccionari normatiu valencià, i 
d’algunes peticions formulades en el compte de correu electrònic o de manera 
particular per usuaris, la CTP considerà convenient proposar que se’n contractara la 
realització d’una aplicació per a facilitar la consulta en dispositius mòbils (Android i 
iOS). La Junta de Govern aprovà la iniciativa que es materialitzà uns mesos més tard.  
 
E-books de difusió de les publicacions de l’AVL. 
 
L’AVL també ha col·laborat i ha creat la possibilitat de vendre publicacions de l’AVL 
adaptades per a la seua lectura per mitjà de dispositius mòbils. La venda d’esta forma 
específica de publicació digital s’efectua a través d’un recurs específic de la llibreria 
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LLIG denominat “Kiosk virtual”. S’han efectuat un parell de proves que es troben 
disponibles en esta botiga. De tota manera, de moment, a la vista dels costos 
d’adaptació al format, el baix nivell de vendes de les publicacions, del preu reduït de 
venda de les publicacions digitals i de la baixa adequació de les publicacions de l’AVL 
a la lectura en dispositius mòbils, es troba en suspens la integració de noves obres al 
“Kiosk”.  
 
Com a provatura d’esta forma d’edició electrònica s’adaptà al format e-book (epub, en 
concret) la publicació Les nostres paraules i es posà a disposició dels ciutadans, a 
través del web institucional, per mitjà de la descàrrega gratuïta. 
 
 
Incorporació de Facebook al web de l’AVL. 
 
Per a continuar eixamplant el coneixement social sobre les activitats de la nostra 
institució es debaté al voltant de la creació d’un compte en la xarxa social Facebook, 
com a primer pas, sense perjuí d’incorporar-se’n a d’altres en el futur. La iniciativa fou 
aprovada i l’AVL intervingué per primera vegada en esta xarxa el dia 10 de gener del 
2014. 
 
 
Col·lecció Del Renaixement a la Renaixença. 
 
En maig s’elevà a la Junta de Govern la proposta d’una publicació, dins de la col·lecció 
Del Renaixement a la Renaixença, que incloguera, com a mínim, una selecció d’obres 
de l’anomenada literatura de cordell provinents dels fons de la Biblioteca Valenciana. 
La justificació de la necessitat d’esta publicació se centrava, fonamentalment, en omplir 
el buit editorial sobre textos valencians d’eixa època, millorar el coneixement del 
valencià usat en el període sovint anomenat de “decadència”, proporcionar materials a 
l’aplicació informàtica CIVAL i, per últim, encetar la citada col·lecció, la qual no disposa 
de cap títol encara. No obstant això, en el mes de novembre la CTP proposà com a 
primeres obres de la col·lecció Col·loquis, de Carles Ros; Col·loquis, de Joan Baptista 
Escorihuela; i Saro Perrengue, de Manuel Civera. Alhora, s’expressa que es 
considerava que l’obra adequada per a ser la primera de la col·lecció és la de Carles 
Ros.  
 
 
Preparació de les edicions del Diccionari normatiu valencià i la Gramàtica 
valenciana bàsica. 
 
En el mes de desembre la CTP elevà a la Junta de Govern la proposta de:  
 
1. Preveure la publicació en paper de la Gramàtica valenciana bàsica per al mes de 
setembre del 2015 i del Diccionari normatiu valencià per a setembre del 2016. 
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2. Per a possibilitar el compliment de les dates de publicació proposades, establir com 
a dates límit per a introduir modificacions en el text, el dia 31 de gener del 2015, per a 
la Gramàtica valenciana bàsica, i el 30 de juny del 2015, per al Diccionari normatiu 
valencià 
 
 
Altres 
 
En relació amb la visualització social de la institució i de les seues publicacions cal 
destacar, també, l’actualització dels continguts del web, les reunions mantingudes amb 
representants de Wikimedia Commons per a incloure publicacions de l’AVL en esta 
palataforma i la participació en fires de llibre a través de UNE, de la qual l’AVL és 
associada. 
 
 
6. Obres publicades en el 2014. 
 
Col·lecció Onomàstica 
Sèrie Toponímia dels Pobles Valencians 
 
180 Agullent 
181 Beniarbeig 
182 Paterna 
183 Rotglà i Corberà 
184 Sant Mateu 
185 La Vall d’Alcalà 
186 Aldaia 
187 La Jana 
188 Cervera del Maestrat 
 
 
Col·lecció Recerca 
 
Joan Roís de Corella (1435-1497).Síntesi biogràfica i aportació documental 
 

 
• Autor: Abel Soler  
• Col·lecció: Recerca  

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

�

81



 

 

• Núm.: 18  
• Data d’edició: 2014  
• Descripció física: 580 p.; 24 x 17 cm + CD  
• ISBN: 978-84-482-5946-4  
• Preu: 40 €  
 
 
Col·lecció Documents històrics valencians 
 
Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349) 
 

 
 

• Autor: Mateu Rodrigo Lizondo (ed.)  
• Col·lecció: Documents Històrics Valencians (en coedició amb la Universitat de València)  
• Núm.: 6  
• Data d’edició: 2014  
• Descripció física: 444 p.; 27 x 19 cm  
• ISBN: 978-84-482-5884-9  
• Preu: 35 €  

 
Col·lecció Actes 
 
Actes de la VII Jornada d’Onomàstica. Xèrica, 2013 
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• Col·lecció: Actes  
• Núm.: 12  
• Data d’edició: 2014  
• Descripció física: 420 p.; 27 x 22 cm  
• ISBN: 978-84-482-5908-2  
• Preu: 22 €  

 
 
Actes de la III Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals.Rodolf Sirera. València, 
2012 
 

 
 
 
• Col·lecció: Actes  
• Núm.: 13  
• Data d’edició: 2014  
• Descripció física: 120 p.; 27 x 22 cm  
• ISBN: 978-84-482-5913-6  
• Preu: 22 €  
 
Col·lecció Didàctica 
 
Joan Roís de Corella i el seu temps 
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• Autor: Josep Lluís Doménech, Josep Lluís Martos i Maria Pilar Doménech  
• Col·lecció: Didàctica  
• Núm.: 10  
• Data d’edició: 2014  
• Descripció física: 124 p.; 30 x 21 cm  
• ISBN: 978-84-482-5898-6  
• Preu: 12 €  

 
 
 
En este mateix període l’AVL també ha coeditat amb la Biblioteca Valenciana un còmic 
sobre el Segle d’Or.  
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE LLENGUATGES ESPECÍFICS 

 

Per a conéixer la composició, les reunions i temes tractats per esta comissió vegeu 
la part corresponent a la Secció de Terminologia i Llenguatges Específics 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

�

85



 

 

 



 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 



 

 



 

 

GENER 

Dia 7 
El president assistix a la inauguració de les activitats del Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea 2014, desdejuni informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum amb la 
presidència i intervenció del Molt Honorable Sr. Alberto Fabra Part. L’acte té lloc en 
l’Hotel SH Valencia Palace a València.  

Dia 8 
El president assistix a la presentació del còmic Jordi Juan, acte celebrat en el 

col·legi Gran Asociación de València. 

Dia 13 
El president assistix a la conferència que pronuncia el Sr. Ximo Puig, secretari 

general del PSPV-PSOE, amb el títol «La decisión valenciana». Acte organitzat pel 
Club de Encuentro Manuel Broseta, que té lloc en l’Hotel SH Valencia Palace. També 
hi assistixen el vicepresident i els acadèmics Josep Lluís Doménech i Honorat Ros. 

Dia 15 
L’acadèmic Antoni Ferrando participa en un col·loqui sobre Joan Roís de Corella, 

organitzat per la Intersindical Valenciana i el Voluntariat pel Valencià, que té lloc a la 
seu de la Intersindical Valenciana de València. 

Dia 17 
El president s’entrevista amb l’alcalde i el regidor de Cultura de l’Ajuntament 

d’Algemesí, Srs. Vicente Ramón García i Gabriel Palop, respectivament. 
El president assistix a l’acte d’homenatge a l’actor José Sancho, acte celebrat al 

Teatre Rialto de València i organitzat per la Presidència de la Generalitat Valenciana. 
Dia 20 
 El president assistix al desdejuni informatiu de la tribuna Foro de la Nueva 
Comunicación, amb la intervenció del Sr. José Manuel Blecua, director de la RAE. 
Posteriorment el president es reunix amb el Sr. José Maunel Blecua en la seu de la 
RAE a Madrid. 

Dia 25 
L’acadèmic Àngel V. Calpe participa en el Lletravermut «Memòria, ciutat, lletres...» 

al voltant del llibre Dies, de l’autor Toni Sabater, organitzat per l’Editorial La Drassana 
en la llibreria Bartleby de València. 
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Dia 29 
El president s’entrevista amb el Sr. Albert Vicent i la Sra. Salut Alcover, 

representants del Comité d’Empresa de RTVV. 
El president s’entrevista amb el Srs. Rafael Solaz i José Luís Marco, president i 

secretari, respectivament, de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés. 
El president s’entrevista amb el Sr. Josep Francesc Almeria, president de la 

Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. També assistix a 
l’entrevista l’acadèmic Josep Lluís Doménech. 

El vicepresident i el secretari lletrat de l’AVL s’entrevisten amb els Srs. Àlex 
Susanna, Josep Marcé i Andreu Bosch, president, gerent i director de l’Àrea de 
Llengua i Universitats, respectivament, de l’Institut Ramon Llull. La reunió té lloc a 
Barcelona, en la seu de l’IRL.  

Dia 30 
El president s’entrevista amb la Sra. Marta Alonso Rodríguez, directora general de 

Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
El president s’entrevista amb el Sr. Joan M. Furió, professor de la Universitat 

Catòlica de València i col·laborador de Lo Cartoixà. 
La secretària rep la visita dels alumnes del CEIP Sant Roc d’Alcoi, dins del projecte 

«Acosta’t a l’AVL» 
L’acadèmic Josep Lluís Doménech es reunix amb el Sr. Vicent Ribes-Iborra, nou 

director de la Institució Alfons el Magnànim. 
L’acadèmic Artur Ahuir assistix a la presentació del llibre La cuchillada en la fama, 

de l’escriptor Joaquín Corencia Cruz, en la Casa del Llibre del passeig de Russafa de 
València. 

 

FEBRER 

Dia 4 
El president, el vicepresident i la secretària de l’AVL s’entrevisten amb el Sr. Josep 

Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera.  
El president i la secretària de l’Acadèmia s’entrevisten amb la presidenta, el 

vicepresident i la secretària d’AVETID, María Ángeles Fayos, Toni Benavent i Minerva 
del Toro, respectivament. 

Dia 5 
El president s’entrevista amb el Sr. Felip Bens Carrión, director de l’editorial 

L’Oronella. 
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Dia 10 
El president participa en la gravació d’un documental dedicat a l’acadèmic Pere 

Maria Orts realitzat per l’Ajuntament de Benidorm. La gravació té lloc en la Sala 
Nicolau Primitiu del monestir de Sant Miquel dels Reis.  

Dia 12 
El vicepresident es reunix amb el Sr. José Luis García Sacristán, subdirector de 

Cultura de l’Institut Cervantes, en la seua seu de Madrid. 
La secretària i el secretari lletrat de l’AVL participen en la reunió amb Xarxa Vives 

d’Universitats, que té lloc a Barcelona per a tractar sobre l’organització del pròxim 
«Curs de didàctica de la llengua com a idioma estranger», que es realitza a Vinaròs i a 
Morella. 

Dia 13 
La secretària participa en la inauguració de l’exposició «Roís de Corella i el seu 

temps», que es mostra en la sala d’exposicions de la Biblioteca Valenciana, en el 
monestir de Sant Miquel dels Reis. També hi assistixen els acadèmics Josep Lluís 
Doménech i Eduard Mira. 

Dia 17 
El president s’entrevista amb el regidor Joan Ribó i les regidores Consol Castillo i 

Maria Pilar Soriano, representants del Grup Compromís a l’Ajuntament de València. 
La secretària atén la visita d’un grup de persones encapçalades pels regidors del 

Grup Compromís a l’Ajuntament de València. 

Dia 21 
El president participa en la inauguració de la jornada «Terres, pedres i paraules. El 

valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el discurs tecnicocientífic», 
organitzada per l’AVL juntament amb la Universitat Politècnica de València. L’acte té 
lloc en la sala d’actes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural. També hi participen en la jornada els acadèmics Emili Casanova, Josep Lluís 
Doménech i Artur Ahuir; i hi assistixen la secretària i els acadèmics Àngel V. Calpe i 
Manuel Pérez Saldanya. 

El vicepresident participa en la inauguració de la Jornada «El repte de l’escriptura. 
Dels arxius i les biblioteques al núvol», organitzada per l’AVL, amb motiu de la 
presentació del llibre BITECA en col·laboració amb la Universitat de València i 
l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians. L’acte té lloc en l’aula 
magna de l’edifici La Nau de la Universitat de València. També hi participen els 
acadèmics Albert Hauf i Lluís Meseguer, i hi assistixen els acadèmics Àngel V. Calpe, 
Antoni Ferrando, Miquel Navarro i Honorat Ros. 
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Dia 24 
El president assistix a la conferència del Molt Honorable President de la Generalitat 

Valenciana, Alberto Fabra Part, dins del cicle Nuevos Tiempos de Reformas, organitzat 
pel Club Siglo XXI. La conferència té lloc en els salons del Club de l’edifici Eurobuilding 
a Madrid. 

Dia 25 
El president s’entrevista amb el Sr. Fernando Muñoz Nebot. 
La secretària assistix a la presentació de la campanya de matriculació en valencià 

d’Escola Valenciana, que té lloc en l’aula magna de la Universitat de València. 
L’acadèmic Josep Lluís Doménech es reunix amb els Srs. Josep Llopis i Antonio 

Martínez, president territorial de la SGAE a la Comunitat Valenciana i portaveu de la 
SGAE a la Comunitat Valenciana, respectivament. 

L’acadèmic Jordi Colomina participa en la presentació del llibre El dialecte 
d’Alacant. Contribució al coneixement del valencià, de l’autor Pere Barnils i Giol, en 
l’aula magna de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant. 

Dia 26 
L’acadèmic Àngel V. Calpe assistix a la presentació del número 19 de la Revista 

d’Estudis Fallers, organitzada per l’Associació d’Estudis Fallers en el casal de la falla 
Na Jordana, a València. 

La secretària assistix al cicle «Escriptors en la Biblioteca Valenciana 2014», amb la 
participació de l’escriptor Josep Franco. 

Dia 27 
El vicepresident de l’AVL i l’acadèmic Josep Lluís Doménech participen en la 

presentació del Vocabulari de la música, organitzada per la institució i la Federació de 
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Institució 
Alfons el Magnànim. L’acte té lloc en la Sala Alfons el Magnànim, del Centre Cultural 
La Beneficència de València. També hi assistixen els acadèmics Emili Casanova, Artur 
Ahuir, Àngel V. Calpe i Joan A. Gil Albors. 

 

MARÇ 

Dia 3 
El president assistix a la conferència que té lloc en l’Hotel Astoria Palace de 

València, en la qual actua com a ponent convidada la Sra. Mª José Catalá Verdet, 
consellera d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. L’acte està 
organitzat per Nueva Economía Fórum. 
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Dia 6 
L’acadèmic Josep Lluís Doménech participa en la comissió tècnica que lliura els 

premis 2014 per a la Promoció de l’Ús del Valencià en les activitats de les comissions 
de festes de les Falles. La reunió té lloc en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a 
València. 

Dia 10 
El president s’entrevista amb els Srs. Ferran Chiva i Salvador Martínez, president i 

assessor del Círcul Cívic Valencià, respectivament, i amb els Srs. Alex Esteve 
Caballero i Jorge García, secretari i assessor de la Plataforma Valencianista, 
respectivament. 

El president assistix a la celebració del quart aniversari del diari valenciaplaza.com, 
en el Centre Cultural Bancaixa de València, en què intervé el catedràtic d’Anàlisi 
Econòmica de la Universitat de València, Javier Andrés, i s’entreguen els premis 
València Plaça en la segona edició. Tanca l’acte el Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra Part. 

Dia 12 
El president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el president de la Unió 

Gremial, Francesc Ferrer, firmen un acord de col·laboració entre les dos entitats en el 
monestir de Sant Miquel dels Reis. 

Dia 14 
L’acadèmic Àngel V. Calpe assistix a la Jornada Llengua i Ideologia, organitzada 

per la Universitat Politècnica de València, que té lloc en la Sala de Graus del 
Departament de Lingüística Aplicada de la UPV. 

Dia 21 
L’acadèmica Maria Soledat González rep la visita dels alumnes de l’IES Bernat de 

Sarrià de Benidorm, dins del projecte «Acosta’t a l’AVL» 

Dia 25 
El president participa, junt amb l’alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, en la roda 

de premsa de presentació de la VIII Jornada d’Onomàstica que se celebrarà a Vinaròs. 
La roda de premsa té lloc en la Biblioteca Municipal d’esta localitat. 

El president es reunix amb representants de diferents mitjans de comunicació amb 
motiu de les festes de la Magdalena a Castelló. 

La secretària participa en la roda de premsa de presentació de les XIX Jornades de 
Sociolingüística d’Alcoi, en el Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. 
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Dia 26 
El president, la secretària i l’acadèmic Rafael Alemany acompanyen un grup 

d’alumnes de Filologia, de la Universitat d’Alacant, en la visita realitzada a l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 

El vicepresident assistix a la representació de l’obra M’esperaràs?, d’Albena Teatre, 
en el Teatre Talia de València. Al final de la representació es presenta el llibre d’esta 
obra, editat per Edicions Bromera, i guanyador de l’últim premi Palanca i Roca dels 
premis Ciutat d’Alzira 2013. 

Dia 27 
El president s’entrevista amb Marisa Carrió i Francesca Romero, directora del 

Departament de Lingüística Aplicada i professora de la Universitat Politècnica de 
València, respectivament.  

Dia 29 
La secretària participa en les XIX Jornades de Sociolingüística d’Alcoi, que tenen 

lloc en el Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. També hi assistix 
l’acadèmic Àngel V. Calpe. 

 

ABRIL 

Dia 2 
El president assistix a la reunió del Ple del Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana, celebrada en la sala d’actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
L’acadèmic Àngel V. Calpe assistix a la presentació del llibre Vertigen, de les 

autores Esperança Camps i Empar Marco, en el Col·legi Major Rector Peset de 
València. 

Dia 3 
La secretària assistix a la roda de premsa de presentació de les Trobades 

d’Escoles en Valencià 2014, organitzada per Escola Valenciana i que té lloc en el CEIP 
Cervantes, de València. 

El vicepresident i l’acadèmic Alfons Vila assistixen a la inauguració de l’exposició 
«Ciència i Cultura en la Guerra. L’Institut d’Estudis Valencians, 1937-1938», en el 
Palau de Cerveró, de València. 

Dies 4 i 5 
El president, el vicepresident i els acadèmics Emili Casanova, Àngel V. Calpe i 

Honorat Ros participen en la VIII Jornada d’Onomàstica, que té lloc a Vinaròs, en 
l’auditori del Centre de Coneixement Vinalab. 
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Dia 8 
El president s’entrevista amb la consellera d’Educació, Cultura i Esport, María José 

Catalá Verdet, en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.  

Dia 10 
El president i l’acadèmic Albert Hauf s’entrevisten amb el vicerector de Cultura i 

Igualtat de la Universitat de València, Antonio Ariño Villarroya, en l’Edifici La Nau de la 
Universitat de València. 

El president assistix a la inauguració de l’exposició «L’Heràldica en el Segle d’Or 
Valencià», acte celebrat en la Sala d’Exposicions de l’Arxiu del Regne de València i 
organitzat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Dia 11 
El president participa com a membre del jurat dels premis Maestrat Viu en la reunió 

que té lloc en la Biblioteca Municipal de Vinaròs. 

Dia 15 
El president assistix a la presentació del llibre España en el diván, d’Enric Juliana. 

La presentació es fa a càrrec d’Antonio Ariñó, vicerector i catedràtic de Sociologia; 
Josep Vicent Boira, professor de Geografia i assagista, i Enric Juliana. L’acte té lloc en 
l’aula magna de l’edifici La Nau, de la Universitat de València. 

Dia 16 
El president s’entrevista amb el Sr. Juli Esteve, director de la productora Info 

televisió.  
El president s’entrevista amb el Sr. Pere Borrego, president de la Falla Na Jordana 

de València. 

Dia 22 
El president assistix a l’esmorzar homenatge a l’escriptora Elena Poniatowska 

Amor, Premi Cervantes 2013, celebrat en el Palau Reial i presidit per SSMM els reis. 

Dia 23 
El president acudix, en la Universitat d’Alcalà d’Henares, a l’acte acadèmic de 

lliurament del Premi de Literatura en Llengua Castellana Miguel de Cervantes 2013 a 
l’escriptora Elena Poniatowska, presidit per SSMM els reis. 

Dia 24 
El president assistix a l’estrena de l’òpera Maror, primera òpera en valencià en la 

història del centre d’arts, que es representa en el Palau de les Arts Reina Sofía. 
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La secretària assistix a la inauguració de la XLIX Fira del Llibre de València, en el 
passeig Antonio Machado del Jardí de Vivers.  

Dia 30 
La secretària assistix a la presentació dels Criteris lingüístics per a textos 

corporatius de difusió general, guia fruit del Pla de Política Lingüística de la Xarxa 
Vives d’Universitats. La presentació té lloc en l’aula magna de l’edifici La Nau, de la 
Universitat de València.  

L’acadèmic Antoni Ferrando participa en la presentació del llibre Sant Vicent Ferrer 
en la historiografia, la literatura, l’hagiografia i l’espiritualitat al segle XV, com a 
moderador i presentador, dins de la xarrada col·loqui «Sant Vicent Ferrer i el 
Compromís de Casp», que té lloc en la sala Museu 1 de la Fira del Llibre de València, 
organitzada per la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València. També hi 
assistix l’acadèmic Àngel V. Calpe. 

 

MAIG 

Dia 5 
El president s’entrevista amb Vicent Ribes Iborra, director de la Institució Alfons el 

Magnànim. 

Dia 6 
El president assistix a la inauguració de la Fira del Llibre de Castelló, en la qual 

s’inaugura l’exposició itinerant «El temps i l’espai de Joan Roís de Corella», 
organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que té lloc en la plaça Santa 
Clara, de Castelló. També hi assistix l’acadèmic Lluís Meseguer. 

Dia 9 
El president s’entrevista amb Nathalie Torres i Natxo Costa, presidenta i gerent, 

respectivament, de l’Associació Cultural Valenciana Tirant lo Blanc. 
La secretària es reunix amb la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina, 

Marcela Richart, per a tractar sobre l’exposició de Roís de Corella prevista per a la Fira 
de Tots Sants. 

L’acadèmica Maria Soledat González rep la visita dels alumnes de l’IES Cid 
Campeador de València, dins del projecte «Acosta’t a l’AVL». 

Dia 12 
El president assistix a la sessió constitutiva de la Comissió Commemorativa del 

trenta aniversari de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 8/1984, de 4 de desembre, 
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de la Generalitat, per la qual es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana i la 
seua utilització. La sessió té lloc en el Palau de la Generalitat, de València. 

El president assistix a la presentació del llibre L’obra literària de Vicent Andrés 
Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil, publicat per l’AVL. En l’acte participa 
l’acadèmic i editor de l’obra, Manuel Pérez Saldanya, amb l’altre editor, Vicent 
Salvador, el poeta i assagista Jaume Pérez Montaner i el vicerector de Cultura i 
Igualtat de la UV, Antonio Ariño. L’acte té lloc en l’aula magna del Centre Cultural La 
Nau, dins del cicle Claustre Obert de la Universitat de València. També hi assistixen la 
secretària i els acadèmics Àngel V. Calpe, Maria Soledat González i Honorat Ros. 

L’acadèmic Jordi Colomina participa en la presentació del llibre L’obra literària de 
Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil, en la sala Àgora del 
Museu de la Universitat d’Alacant. L’acompanyen en la presentació: el vicerector de 
Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant, Carles Cortés, i els 
professors Enric Balaguer i Joaquim Espinós. 

L’acadèmic Alfons Vila assistix a la Ronda a la Verge, que té lloc en la plaça de la 
Verge de València. El concert està organitzat per la Fundació Bancaixa dins dels 
festejos en honor de la Mare de Déu dels Desemparats. 

Dia 13 
El president de l’AVL i l’acadèmic Jordi Colomina es reunixen amb el Sr. Eugeni S. 

Reig. 
L’acadèmic Jordi Colomina impartix la conferència «El Diccionari normatiu valencià 

de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua» en el sala d’actes Sanchis Guarner de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, de la Universitat de València, 
conferència programada dins de la Setmana per la Llengua, organitzada pel Bloc 
d’Estudiants Agermanats de la Universitat de València. També hi assistix l’acadèmic 
Emili Casanova. 

Dia 14 
El president s’entrevista amb el Sr. Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana. 
El president és entrevistat públicament per a la revista parlada Camino, en l’Auditori 

Municipal de Vila-real. 

Dia 16 
El president participa en la presentació de la publicació Esperant la lluna plena, de 

l’escriptor Vicent Sanhermelando, guardonada amb el XVIII Premi Fundació Bancaixa 
de Narrativa Juvenil dels Premis Ciutat d’Alzira 2013. L’acte té lloc en l’Auditori 
Municipal d’Alboraia. 
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Dia 19 
El president es reunix amb el vicerector de Cultura de la Universitat de València, 

Antonio Ariño, el director de la Institució Alfons el Magnànim, Vicent Ribes, i amb el 
director del Servici de Publicacions de la Universitat de València, Josep Lluís Canet. 

Dia 21 
El president visita el president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, en la seu de 

la plaça Tetuán de València. 

Dia 23 
El president, el vicepresident i els acadèmics Josep Lluís Doménech, Lluís 

Meseguer i Honorat Ros participen en la Jornada sobre «Escriptors Valencians 
Actuals. La nova cançó», organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en 
col·laboració amb la fundació SGAE. L’acte té lloc en la seu de la SGAE, en el carrer 
Blanqueries de València. També hi assistixen la secretària i els acadèmics Àngel V. 
Calpe, Antoni Ferrando, Maria Soledat González i Albert Hauf. 

Dia 26 
El president i l’acadèmic Emili Casanova participen en la taula redona de 

presentació del catàleg de l’exposició «Ciència i Cultura en la Guerra. L’Institut 
d’Estudis Valencians, 1937-1938». L’acte està organitzat per la Universitat de València 
i té lloc en el Palau de Cerveró de València. 

Dia 27 
El president assistix a la presentació del Projecte de Gestió de l’Aeroport de 

Castelló. L’acte està organitzat per la Presidència de la Generalitat i se celebra en el 
CdT de Castelló. 

La secretària participa com a jurat en els Premis als Llibres Millor Editats del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a Madrid. 

L’acadèmic Honorat Ros participa en el lliurament dels Premis Ovidi Montllor a la 
música en valencià, en la seua novena edició. L’acte té lloc en la sala de la Societat 
Coral el Micalet de València i l’organitza el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i 
Cantants del País Valencià, amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, la Fundació SGAE i la Societat Coral el Micalet. 
Dia 29 

El president assistix a la gala de celebració del 25 aniversari dels Premis 
Importante. L’acte té lloc en l’Umbracle Terrassa i està organitzat pel diari Levante-
EMV. 
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JUNY 

Dia 4 
El president i l’acadèmic Josep Lluís Doménech s’entrevisten amb la directora del 

Teatre Micalet, Pilar Almeria. 
La secretària participa en l’acte de cloenda dels «Cursos de valencià per a pares i 

mares», organitzats per l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc amb la 
col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, acte que té lloc en el monestir 
de Sant Miquel dels Reis de València.  

Dia 6 
El president s’entrevista amb Pepa Martínez, ex directora de l’Escola Oficial 

d’Idiomes de València, acompanyada pels acadèmics Artur Ahuir i Àngel V. Calpe. 
El vicepresident assistix al lliurament dels XXIV Premis de la Crítica dels Escriptors 

Valencians, organitzats per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana amb el 
patrocini de la Universitat d’Alacant i de la Institució de les Lletres Catalanes. L’acte té 
lloc en el Reial Club de Regates d’Alacant, on es ret homenatge al poeta, arquitecte i 
professor il·licità Gaspar Jaén. 

Dia 9 
El president assistix a la presentació del Portal de Transparència GVA Oberta, que 

té lloc en el Palau de la Generalitat. 
El president assistix a l’acte de lliurament del Premi Lluís Guarner 2013 al poeta i 

catedràtic Guillermo Carnero. L’acte està organitzat per la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport i se celebra en la Biblioteca Valenciana. També hi assistix l’acadèmic 
Emili Casanova. 

Dia 10 
El vicepresident assistix al lliurament del XLVI Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes al cantant i poeta Raimon en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. 

Dia 11 
El president i la secretària s’entrevisten amb el regidor de Cultura de l’Ajuntament 

de Castelló, Vicent Sales, i la gestora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, Maribel 
Garcia. 

El president s’entrevista amb Armand Llàcer i Joan Gregori, representants de 
Valencian Music Association (VAM!). 

El president assistix a la conferència pronunciada pel periodista i escriptor, Pedro J. 
Ramírez, que presenta el seu últim llibre La desventura de la libertad. L’acte està 
organitzat pel Club de Encuentro Manuel Broseta i té lloc en l’Hotel SH Valencia 
Palace de València. 
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Dia 12 
La secretària participa en la Comissió Avaluadora dels Llibrets de les Fogueres 

d’Alacant 2014, que té lloc a Alacant. 

Dia 14 
L’acadèmic Eduard Mira participa en la desena edició de la Multaqa, trobada 

internacional impulsada per la UNESCO, en què impartix una conferència titulada «El 
toisó d’or i l’Europa de les ciutats». L’acte té lloc en el monestir de Santa Maria de la 
Valldigna. 

Dia 18 

L’acadèmica Maria Soledat González assistix a les reunions de la Comissió de 
Treball de Projectes Legislatius i Planificació General de l’Ensenyament del CECV, que 
tenen lloc a València, en la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Dia 19 
La secretària participa en la presentació de la campanya «Llegir en valencià» de la 

Fundació Bromera, amb la qual col·labora l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. L’acte 
té lloc en la Sala Rex Natura d’Alzira. 

Dia 23 
El president s’entrevista amb la consellera d’Educació, Cultura i Esport, María José 

Catalá Verdet, en la seu de la Conselleria. 

Dia 25 
Els acadèmics Artur Ahuir i Àngel V. Calpe assistixen a l’acte de lliurament dels 

Premis Literaris Ciutat de València, en la trenta-una edició, que se celebra en la Llotja 
de València i que organitza l’Ajuntament de València.  

Dia 26 
El president s’entrevista amb els editors, Felip Bens i Vicent Baidal. 
La secretària i l’acadèmic Honorat Ros participen en una reunió sobre la XX 

Jornada de Sociolingüística d’Alcoi, en el Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica 
de València. 

L’acadèmic Eduard Mira participa en la taula redona «Les Pedres Vives. Més de 
700 anys d’història del Monestir de la Valldigna», en què es tracta el tema de 
l’arquitectura cistercenca. L’acte té lloc en l’Almàssera del Reial Monestir de Santa 
Maria de la Valldigna, organitzat per la Fundació Jaume II el Just en col·laboració amb 
la Generalitat Valenciana. 
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JULIOL 

Dia 1 
El president, la secretària i els acadèmics Emili Casanova, Josep Lluís Doménech, 

Artur Ahuir i Àngel V. Calpe participen en la Jornada sobre Llengua i Cultura Popular 
Valencianes: el Llenguatge Popular Valencià. La jornada ha sigut organitzada per 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en col·laboració amb la Diputació de València, la 
Universitat de València, l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, 
l’Associació d’Estudis Fallers i el Museu d’Etnologia. L’acte ha tingut lloc en el Sala 
Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència, de València. També hi han 
assistit el vicepresident i els acadèmics Antoni Ferrando, J. Alfons Gil Albors i Honorat 
Ros.  

Dia 2 
El president i l’acadèmic Josep Lluís Doménech s’entrevisten amb el Sr. Juan José 

Bendicho, president de la Federació de Colpbol. 

Dia 3 

La secretària i l’acadèmic Emili Casanova s’entrevisten amb el Sr. Daniel Casals, 
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que els exposa un projecte de 
recerca sobre el programa radiofònic De dalt a baix. Els acompanya en la reunió el Sr. 
Agustí Colomer, lletrat secretari general de l’AVL. 

Dia 7 

El vicepresident participa en la reunió on se selecciona el pròxim lector per a la 
Universitat d’Amiens; reunió que té lloc en la seu de l’Institut Ramon Llull de Barcelona. 

Dia 8 

L’acadèmica Maria Soledat González assistix a la reunió de la Comissió de Treball 
de Projectes Legislatius i Planificació General de l’Ensenyament del CECV, que tenen 
lloc en la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a València. 

Dia 9 
El president es reunix amb la Sra. Isabel Bonig Trigueros, consellera 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i coordinadora general del PPCV, i amb el 
Sr. Luis Santamaria Ruiz, nou conseller de Governació i Justícia. 

Dia 10 
El president assistix al concert Sephardic Legacy, inclòs en la programació de l’acte 

Nits de Música, que organitza la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu en col·laboració 
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amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. L’acte té lloc en el monestir de Sant Miquel 
dels Reis. 

Dia 15 
L’acadèmic Josep Lluís Doménech es reunix amb el Sr. Pep Llopis, president del 

Consell Territorial de la SGAE a la Comunitat Valenciana, i el Sr. Vicent Orengo, 
president d’AVEDIS. 

Dia 16 
El president s’entrevista amb el vicepresident de la Coordinadora de Col·lectius 

Cristians Valencians, el Sr. Francesc Aracil i Pérez. 
 
El vicepresident assistix a la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de 

Borriana en la qual s’atorga el títol de fill adoptiu de la ciutat al Sr. Joan Jesús Pla i 
Villar. L’acte té lloc a la sala de sessions de la casa consistorial. 

Dia 21 

El president, la secretària i els acadèmics Antoni Ferrando i Albert Hauf es reunixen 
amb l’equip d’autors de l’estudi sobre Lo Cartoixà. La reunió té lloc en la sala 
Carmesina del Monestir de Sant Miquel dels Reis. 

El president s’entrevista amb el director de Levante TV, el Sr. Francesc Piera. 

Dia 22 
El president s’entrevista amb representants de la nova fundació FULL, Fundació pel 

llibre i la lectura, els Srs. Jesús Figuerola, David Cases, Miguel Àngel Giner, Manel 
Romero i la Sra. Glòria Mañas. 

 
El president s’entrevista amb el Sr. Gaspar Pérez Fuster, president de la 

Mancomunitat de la Safor. 
 
L’acadèmic Josep Lluís Doménech s’entrevista amb la Sra. Verònica Barés Moja, 

del Conselh Generau d’Aran. 

Dia 23 
El president s’entrevista amb la Sra. Carmen Zorrilla, el Sr. Ramon Orozco i la Sra. 

Fina Ciscar, regidors i assessora, respectivament, de la Plataforma per Sant Antoni de 
Benaixeve. 

Dia 24 
El president assistix a la presentació del curs «De la paraula al Corpus normatiu del 

valencià» en la Universitat de Gandia; curs organitzat per la Universitat de València i 
patrocinat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
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Dies 24 i 25 
La secretària de l’AVL i els acadèmics Emili Casanova, Artur Ahuir, Àngel V. Calpe, 

Jordi Colomina i Manuel Pérez Saldanya participen en el curs De la paraula al Corpus 
normatiu del valencià en la Universitat de Gandia. 

Dia 29 
El president s’entrevista amb el Sr. Fernando del Rosario, president de Creu Roja a 

la Comunitat Valenciana, i la Sra. Mª Dolores Forte, responsable de Formació de Creu 
Roja a la CV. 

 

AGOST 

Dia 12 

L’acadèmic Albert Hauf impartix una conferència sobre Sant Vicent Ferrer a Morella 
dins dels actes de celebració del centenari del 1414, organitzats per l’Ajuntament de 
Morella amb la col·laboració de l’AVL, entre altres institucions. 

Dia 13 

L’acadèmic Miquel Navarro impartix una conferència sobre Sant Vicent Ferrer, Sant 
Vicent Ferrer en el context del seu temps, a Morella; conferència organitzada per 
l’Ajuntament de Morella amb la col·laboració de l’AVL. 

 

SETEMBRE 

Dia 9 

La secretària assistix i participa en el seminari El reconocimiento legislativo de la 
pluralidad lingüística de España en Madrid; seminari organitzat per la Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

Dia 10 
L’acadèmic Eduard Mira participa en el cicle «Descobreix una obra. Art en valor», 

organitzat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, amb la conferència «El 
retaule gòtic de la Mare de Déu de l’Esperança». L’acte té lloc en l’església de 
l’Assumpció de Pego. 
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Dia 17 

El president s’entrevista amb la Sra. Inmaculada Cerdà, cap de la Unitat de 
Normalització Lingüística de la Diputació de València. 

El president s’entrevista amb el Sr. Francesc Aracil i Pérez, vicepresident de la 
Coordinadora de Col·lectius Cristians Valencians. 

Dia 19 

El president s’entrevista amb el Sr. Miquel Matoses, alumne de la Universitat 
Politècnica de València. 

La secretària s’entrevista amb el Sr. Joan-Carles Martí i Casanova, vicepresident 
del Tempir d’Elx, a Alacant. 

Dia 23 

El president s’entrevista amb els Srs. Vicent Baydal i Antoni Sabater, de l’editorial 
Llibres de la Drassana. 

Dia 25 

El president participa en la inauguració del cicle de conferències «Clàssics a La 
Nau. Els dijous de l’AVL», organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en 
col·laboració amb la Universitat de València, i assistix a la conferència inaugural 
impartida pel Sr. Francisco M. Gimeno Blay en l’aula magna de l’edifici La Nau de la 
Universitat de València. També hi assistixen els acadèmics Josep Lluís Doménech, 
Antoni Ferrando i Albert Hauf. 

Dia 26 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech participa en la V Festa en Homenatge al Poeta 
Vicent Andrés Estelles, que se celebra en la localitat de Montserrat. 

L’acadèmic Artur Ahuir assistix al lliurament del XVI Premi Bernat Capó, que té lloc 
en el Teatre Auditori del Centre Social de Dénia. 

Dia 27 

El president assistix al concert realitzat pel grup Capella de Ministrers, inclòs en el 
cicle de música de l’Any Roís de Corella en les VIII Jornades de Portes Obertes de la 
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. L’acte té lloc en monestir de Sant Miquel dels 
Reis. 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech presenta l’acte de lliurament dels premis literaris 
Vila de Tous 2014 en el Cine Avinguda de la localitat de Tous, premis en què resulta 
guanyador l’acadèmic Artur Ahuir en la categoria de Narrativa en Valencià.  
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Dia 30 

El president assistix a la celebració del XXX Aniversari del Club de Encuentro 
Manuel Broseta. L’acte té lloc en l’hotel SH Valencia Palace de València. 

El vicepresident assistix a l’acte de nomenament dels Srs. Germà Colón Domènech 
i Ricardo García Cerdán com a fill predilecte i fill adoptiu de la ciutat de Castelló, 
respectivament, que té lloc en la sala de plens de l’Ajuntament de Castelló. 

 

OCTUBRE 

Dia 2 

El vicepresident assistix a la première mundial de la pel·lícula El quinto jinete. Una 
visión de la I Guerra Mundial, por Vicente Blasco Ibañez. L’acte té lloc en el Palau de 
les Arts Reina Sofia, de València. També hi assistixen els acadèmics Josep Lluís 
Doménech, Artur Ahuir, Àngel V. Calpe i Honorat Ros. 

Dia 3 

El president assistix a la LXI Edició dels Jocs Florals de la Vila de Nules, que té lloc 
en el Teatre Alcázar de la localitat. També hi assistixen el vicepresident i l’acadèmica 
Maria Soledat González. 

La secretària assistix a l’acte de presentació de la 668 Edició de la Fira de Tots 
Sants de Cocentaina 2014, en el Centre Cultural El Teular de la localitat. 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech assistix al lliurament de la Medalla d’Or de la 
Ciutat de València a l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València en este 
ajuntament. 

L’acadèmic Àngel V. Calpe assistix a la presentació del disc Cançons del riurau, de 
Lluís Fornés, en la seu de la SGAE, a València. 

Dia 6 

El president i el vicepresident es reunixen amb els Srs. Julián Quirós i Pablo 
Salazar, director i cap d’opinió, respectivament, del diari Las Provincias. 

El president participa en la inauguració de la plaça de les Lletres Valencianes, a 
Alzira, i visita les instal·lacions de la nova Biblioteca Municipal de la localitat. 

Dia 9 

El president assistix a l’acte institucional del Dia de la Comunitat Valenciana, al 
Palau de la Generalitat. També hi assistixen els acadèmics Josep Lluís Doménech i 
Àngel V. Calpe. 
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Dia 13 

El president s’entrevista amb el Sr. Josep Puchades, membre de l’associació 
cultural valenciana Lo Rat Penat. 

Dia 14 

El president i la secretària reben la visita d’un grup d’empresaris que pertanyen al 
Club Moddos, encapçalats pel seu president, Sr. Josep Lozano. 

Dia 15 

El president assistix a l’elecció i la presa de possessió del Sr. Alejandro Font de 
Mora Turón com a nou president de les Corts Valencianes. 

Dia 16 

El president és entrevistat en RRM XIRIVELLA, 95.9 FM de l’IES Ramon Muntaner, 
de Xirivella.  

Dia 17 

El president assistix a la sessió commemorativa del III Centenari de la Reial 
Acadèmia Espanyola, en la qual es presenta l’edició del tricentenari (23ª) del 
Diccionario de la lengua española. L’acte té lloc en la sala d’actes de la Reial 
Acadèmia Espanyola i està presidit per Ses Majestats els Reis. 

El vicepresident participa en la inauguració del V Curs d’Introducció a la Didàctica 
de la Llengua com a Idioma Estranger, en la sala d’actes de la Biblioteca Pública 
Municipal de Vinaròs, organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la 
Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració dels ajuntaments 
de Morella i Vinaròs. També hi assistix la secretària. 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech assistix a l’acte inaugural de la XXX Assemblea 
Congrés de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, en el Museu de 
la Ciutat. 

Dia 18 

La secretària assistix al V Curs d’Introducció a la Didàctica de la Llengua com a 
Idioma Estranger, a Morella, organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb 
la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Morella i Vinaròs. 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech impartix la conferència «Llengua i Cultura 
Popular», dins del marc de la XXX Assemblea Congrés de l’Associació de Cronistes 
Oficials del Regne de València, en la sala de plens de l’Ajuntament del Villar. 
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Dia 19 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech assistix i participa en les sessions de treball de 
la XXX Assemblea Congrés de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València, a Alfafar. 

Dia 20 

La secretària participa en la gravació del programa El mural, d’Amàlia Garrigós, en 
la Casa de la Cultura d’Alboraia. 

Dia 21 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech impartix una conferència i inaugura l’exposició 
itinerant «Joan Roís de Corella i el seu temps», en la sala de plens de l’Ajuntament 
d’Alberic i en la sala d’exposicions de l’antic ajuntament d’Alberic, respectivament. 

L’acadèmica Maria Soledat González assistix a la reunió de la Comissió Permanent 
del CECV, que té lloc en la sala d’actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
a València. 

Dia 22 

El president participa en la presentació del llibre Joan Roís de Corella (1435-1497) 
d’Abel Soler, junt amb l’autor del llibre i el vicerector de Cultura i Igualtat de la 
Universitat de València, Sr. Antonio Ariño Villarroya. L’acte té lloc en la sala de la 
Muralla del col·legi major Rector Peset, de la Universitat de València. També hi 
assistixen els acadèmics Josep Lluís Doménech, Antoni Ferrando, Manuel Pérez 
Saldanya i Honorat Ros. 

Dies 24 i 25 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech assistix i participa en el II Congrés de la 
Societat d’Onomàstica celebrat a Manacor. 

Dia 25 

El president assistix a la inauguració de la VI Jornada sobre El Valencià en el 
Municipi de Betxí, on l’acadèmic Lluís Meseguer lliura el premi Joaquim Garcia Girona 
al guanyador. L’acte està organitzat per la Taula de Filologia Valenciana amb la 
col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. També hi assistixen el 
vicepresident i l’acadèmic Àngel V. Calpe. 
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Dia 27 

La secretària assistix i participa en la inauguració de les exposicions sobre Roís de 
Corella en el Palau Comtal de Cocentaina dins dels actes de celebració de la Fira de 
Tots Sants de Cocentaina. 

Dia 28 

El vicepresident assistix a la reunió del jurat del premi de teatre Palanca i Roca, 
dins dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. 

El vicepresident participa en la taula redona «Ensenyar la literatura per a formar 
lectors» junt amb els Srs. Enric Iborra i Tomàs Llopis, moderada per la Sra. Pura 
Santacreu, que té lloc dins del cicle de conferències que organitza l’Ajuntament d’Alzira 
en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua entorn als Premis Literaris 
Ciutat d’Alzira. 

Dia 29 

L’acadèmic Àngel V. Calpe assistix a la presentació de la nova etapa de 
l’Associació d’Amics de Joan Lluís Vives, en l’aula magna de la Universitat de 
València. 

Dia 30 

El president assistix a la conferència impartida pel Sr. Josep L. Barona, 2a del cicle 
de conferències «Clàssics a La Nau. Els dijous de l’AVL», organitzat per l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua en col·laboració amb la Universitat de València, en l’aula 
magna de l’edifici La Nau de la Universitat de València. També hi assistixen els 
acadèmics Albert Hauf i Manuel Pérez Saldanya. 

L’acadèmic Jordi Colomina, junt amb el Sr. Josep Lacreu, cap de la Unitat de 
Recursos Lingüisticotècnics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, impartixen la 
conferència «La fixació de la normativa lèxica del valencià», dins del cicle de 
conferències que organitza l’Ajuntament d’Alzira en col·laboració amb l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua entorn als Premis Literaris Ciutat d’Alzira. 

L’acadèmic Àngel V. Calpe assistix al lliurament del premi València, de Literatura, 
dins dels premis Alfons el Magnànim, organitzats per la Diputació de València, que té 
lloc en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) de València. 

Dia 31 

La secretària assistix a la inauguració de la 668a Fira de Tots Sants de Cocentaina. 
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NOVEMBRE 

Dia 3 

El president assistix a la reunió, com a membre del jurat del Premi Bancaixa de 
Narrativa Juvenil, dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. 

L’acadèmic Emili Casanova assistix a la reunió, com a membre del jurat del Premi 
de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. 

La secretària es reunix amb el vicerector de Cultura de la Universitat d’Alacant. 
L’acadèmic Miquel Navarro impartix la ponència «Iglesia y mundo en los comienzos 

del cristianismo», dins de la celebració del XVI Simposi de Teologia Històrica «Iglesia, 
laicado y laicidad», en la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València. 

Dia 4 

El president assistix a la conferència col·loqui sobre «La internacionalització de les 
universitats públiques valencianes», organitzada per la Reial Societat Econòmica 
d’Amics del País. L’acte té lloc en la sala d’actes del Conservatori Professional de 
Música de València. 

Dia 6 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra la Junta de Govern en el Palau de la 
Diputació de Castelló, a la plaça de les Aules de Castelló. 

El president es reunix amb el president de la Diputació de Castelló, Sr. Javier 
Moliner Gargallo. 

El president participa en roda de premsa, junt amb el president de la Diputació de 
Castelló, Sr. Javier Moliner Gargallo, i anuncia el nomenament de Carles Salvador i 
Gimeno com a Escriptor de l’Any de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La roda de 
premsa té lloc en la sala de recepció del Palau de la Diputació de Castelló. També hi 
assistixen el vicepresident, la secretària i els acadèmics Emili Casanova, Josep Lluís 
Doménech i Lluís Meseguer. 

L’acadèmica Maria Soledat González assistix a les reunions de la Comissió de 
Treball de Jornades i Participació de la CECV i la Comissió de Treball de Projectes 
Legislatius i Planificació General de l’Ensenyament del CECV, que tenen lloc a 
València, en la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Dia 10 
La secretària de l’AVL i l’acadèmic Josep Lluís Doménech participen en sengles 

reunions dels jurats dels Premis Ciutat d’Alzira, de Novel·la i Poesia respectivament, 
que han tingut lloc en esta localitat. 
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Dia 12 
Els acadèmics Emili Casanova i Àngel V. Calpe participen com a professors en el 

curs «Els documents normatius de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua», organitzats 
per l’AVL en col·laboració amb la Diputació de Castelló. El curs s’impartix en el Centre 
de Formació de les noves dependències de la Diputació, a Castelló. 

Dia 13 
El president assistix a la Jornada Literària amb l’autora invitada Carmen Amoraga, 

organitzada per la Institució Alfons el Magnànim i que té lloc en el Museu Valencià de 
la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) de València. 

Dia 14 

El president i els acadèmics Emili Casanova, Josep Lluís Doménech, Artur Ahuir i 
Àngel V. Calpe participen en la Jornada sobre Llengua Oral i Escrita en la Comunicació 
i en l’Espectacle, organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en col·laboració 
amb la SGAE i AVEDIS.  

A esta jornada, celebrada en la seu de la SGAE, a València, també assistixen el 
vicepresident, la secretària i els acadèmics Joan Alfons Gil Albors i Honorat Ros. 

El president, el vicepresident, la secretària i l’acadèmic Josep Lluís Doménech 
assistixen al lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira en la Sala Rex Natura 
d’Alzira. 

Els acadèmics Artur Ahuir i Jordi Colomina participen com a professors en el curs 
«Els documents normatius de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua», organitzat per 
l’AVL en col·laboració amb la Diputació de Castelló. El curs s’impartix en el Centre de 
Formació de les noves dependències de la Diputació, a Castelló. 

L’acadèmic Antoni Ferrando impartix la conferència «La mutación sociolingüística 
de la comunidad lingüística catalana entre el siglo XV y el XVI», dins del simposi 
organitzat per l’Instituto da Lingua Galega, que té lloc en la Facultat de Filologia de la 
Universitat de Santiago de Compostela. 

Dia 15 

El president participa en la presentació del llibre Joan Roís de Corella (1435-1497). 
Síntesi biogràfica i aportació documental, junt amb el regidor de Cultura de 
l’ajuntament de Gandia, Sr. Vicent Gregori, i l’autor del llibre, Sr. Abel Soler. L’acte té 
lloc en la Biblioteca Municipal de Gandia. 

Dia 18 

El president participa en la campanya #TirantDeLlibres organitzada per l’ACV Tirant 
lo Blanc, amb motiu del Dia del Llibre Valencià. 
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Dia 20 

El president s’entrevista amb els Srs. Francisco Puchol i Josep Vicent Boira, 
president i membre, respectivament, del Club Encuentro Manuel Broseta. 

Dia 21 
La secretària participa en la lectura col·lectiva del Tirant lo Blanc a Alcoi. 
L’acadèmic Lluís Meseguer assistix a l’acte d’homenatge al filòleg Germà Colón 

Domènech, que té lloc en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials de la Universitat Jaume I de Castelló. 

Dia 22 

El president i els acadèmics Emili Casanova i Lluís Meseguer participen en els 
actes organitzats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb la col·laboració de 
l’ajuntament de Benassal i la Fundació Carles Salvador, per a presentar l’Any Carles 
Salvador i el seu temps, i homenatjar el mestre i escriptor en el municipi de Benassal. 
També hi assistixen el vicepresident, la secretària i els acadèmics Artur Ahuir, Àngel V. 
Calpe, Antoni Ferrando i Honorat Ros. 

L’acadèmic Honorat Ros assistix a la XII Nit d’Escola Valenciana, on es lliuren els 
guardons d’Escola Valenciana, així com el Premi Internacional Linguapax 2014. L’acte 
se celebra en el restaurant Mediterráneo d’Albal i s’amenitza amb una mostra de 
diferents estils de cançó improvisada. 

Dia 25 

El president assistix a l’acte de lliurament dels Premis Rei Jaume I. L’acte està 
organitzat per Presidència de la Generalitat Valenciana i per la Fundació Valenciana 
d’Estudis Avançats i té lloc en el Saló Columnari de la Llotja dels Mercaders de 
València. 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech participa en la presentació de l’Anuari de 
Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, en la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de València. 

Dia 26 

El president assistix a l’acte que oferix el Cuerpo Consular de Valencia, amb motiu 
de la recepció a les autoritats de València. L’acte té lloc en la terrassa de l’Hotel 
Astoria de la ciutat.  
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Dia 27 

El president assistix a la inauguració de l’Exposició Roís de Corella. Fons de la 
Biblioteca Històrica de la Universitat de València, en la Sala Duc de Calàbria del centre 
cultural La Nau de la Universitat de València. També hi assistix l’acadèmic Albert Hauf. 

El president presenta la conferència que impartix el professor i acadèmic Albert 
Hauf, «La Galàxia Gutenberg. Els incunables valencians: una cultura de transició?», en 
l’aula magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. També hi 
assistix l’acadèmic Josep Lluís Doménech. 

L’acadèmic Antoni Ferrando participa en l’homenatge al Dr. Germà Colón, 
organitzat per la Universitat de Barcelona, que té lloc en l’Aula Capella de la Facultat 
de Filologia de la Universitat de Barcelona. 

Dia 28 

L’acadèmic Emili Casanova assistix a l’acte inaugural del IV Congrés d’Estudis de 
la Vall d’Albaida, que té lloc en l’Auditori Francisco Salvador de Benigànim. 

L’acadèmic Lluís Meseguer assistix a l’acte de lliurament del Premi Enric Soler i 
Godes a la Innovació Educativa 2014, que té lloc en els salons de l’Hotel Intur de 
Castelló. 

Els acadèmics Artur Ahuir i Antoni Ferrando assistixen a la representació del «Cant 
de la Sibil·la», que té lloc en la catedral de València. 

Dia 29 

L’acadèmic Emili Casanova participa en el IV Congrés d’Estudis de la Vall 
d’Albaida, on presenta la comunicació «La llengua del XVI a través de l’obra de micer 
Pere Jeroni Taraçona», en l’Auditori Francisco Salvador de Benigànim. 

 

DESEMBRE 

Dia 1 

El president i la secretària s’entrevisten amb el Sr. Toni Cantó, diputat en el 
Congrés de Diputats i candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana per UPyD. 

L’acadèmic Josep Lluís Doménech impartix una conferència «Obra de Vicent 
Andrés Estellés», en l’IES Consuelo Aranda d’Alberic. 
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Dia 2 

Els acadèmics Àngel V. Calpe i Alfons Vila assistixen a la presentació de l’Epistolari 
de Nicolau Primitiu i Emili Gómez Nadal, a cura de Josep Daniel Climent, en Sant 
Miquel dels Reis. 

Dia 3 

El president s’entrevista amb els Srs. Vicent Moreno i Francesc Felipe, president i 
membre d’Escola Valenciana, respectivament. 

Dia 4 

L’acadèmic Emili Casanova impartix una conferència sobre la toponímia en l’àmbit 
valencià en el Museu de Xaló. 

Dia 5 

El president s’entrevista amb el Sr. Enrique Ortí Ferre, alcalde de Xirivella. 

Dia 9 

La secretària es reunix amb la directora i vicedirectora del Campus d’Alcoi de la 
Universitat Politècnica de València per a programar activitats per al foment de l’ús del 
valencià, que estaran organitzades per l’AVL i el Campus d’Alcoi en col·laboració 
mútua. 

Dia 11 

El president assistix a la conferència que impartix el professor i acadèmic Antoni 
Ferrando, «El primer llibre imprés a València: Les Trobes en lahors de la Verge Maria i 
el seu context», dins del cicle de conferències «Clàssics a La Nau. Els dijous de 
l’AVL», que té lloc en l’aula magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de 
València. 

La secretària participa en la roda de premsa de presentació de la Campanya de 
Voluntariat pel Valencià, «10 anys parlant amb tu», organitzada per Escola Valenciana 
amb la col·laboració de l’AVL. L’acte té lloc en la sala de juntes de l’AVL, en el 
monestir de Sant Miquel dels Reis, a València. 

Dia 12 

El president assistix a l’acte de lliurament de premis de la XXXII Edició del Concurs 
de Teatre Vila de Mislata. L’acte està organitzat per l’Ajuntament de Mislata i té lloc en 
el teatre del Centre Cultural del municipi. 
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Dia 15 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra la Junta de Govern en la muntanyeta 
de Sant Antoni, a Betxí, amb motiu de la commemoració del XC Aniversari del Traspàs 
de Vicent Tomàs i Martí, fundador dels primers aplecs valencianistes que se 
celebraren en este lloc a principis del segle passat. 

El president participa, junt amb l’alcalde de Betxí, Sr. Alfred Remolar Franch, i el 
regidor de Normalització Lingüística, Publicacions i Cultura de Betxí, Sr. Josep Antoni 
Meneu i Gaya, en l’acte institucional organitzat per l’Ajuntament, en el Teatre Municipal 
de la localitat dins de les activitats programades per a commemorar este 
esdeveniment. També hi assistixen el vicepresident, la secretària i els acadèmics Emili 
Casanova i Josep Lluís Doménech. 

Dia 16 

La secretària assistix a una reunió en la Facultat d’Educació de la Universitat 
d’Alacant per a preparar el III Simposi Enric Valor, que tindrà lloc al novembre de l’any 
vinent. 

Dia 22 

El president firma, junt amb el Sr. José Luís Moreno Maicas, director de Culturarts, 
l’ampliació del conveni de col·laboració entre L’AVL i Culturarts per al foment del teatre 
en la nostra llengua. 

Dia 23 

La secretària es reunix amb la lectora de la Universitat d’Amiens, Sra. Aina Reig. 
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FUNCIONAMENT INTERN 



 

 



 

 

UNITAT DE RECURSOS LINGÜISTICOTÈCNICS  

Pel que fa a l’elaboració de material de suport per a l’activitat de les Seccions, s’han 
realitzat les activitats següents: 
 
Per al Diccionari normatiu valencià: 

1. Incorporació de les esmenes prèvies a la publicació de la versió web del DNV 
Durant l’any 2014 s’han acabat d’introduir les esmenes presentades pels acadèmics 
del Ple a l’última revisió del Diccionari normatiu valencià. 

2. Tractament de les propostes lingüístiques fetes pels usuaris i els acadèmics 
sobre la versió web del DNV 
En relació amb este punt, s’han realitzat els treball següents: 

• Classificació de les propostes segons que tinguen un caràcter tècnic, que siguen 
una aportació nova o que tracten alguna qüestió ja debatuda i consensuada. 

• Modificació en el DNV de les qüestions de caràcter tècnic. 

• Realització d’un informe sobre la documentació i extensió de les noves aportacions 
proposades per tal que la Secció puga valorar-les millor. 

• Adequació als criteris de redacció del DNV de les propostes aprovades per la 
Secció. 

• Incorporació en el DNV de les aportacions aprovades per la Secció i el Ple i de les 
modificacions que se’n deriven. 

3. Revisió tècnica del text del DNV 
Durant l’any 2014 s’ha realitzat una revisió tècnica del text del diccionari de cara a la 
seua publicació en paper; concretament, s’han realitzat els treballs següents: 

• Elaboració i presentació a la Secció i al Ple de propostes lingüístiques de millora. 

• Modificació en el DNV de les definicions afectades per les modificacions aprovades 
en la Gramàtica valenciana bàsica i la Gramàtica normativa valenciana. 

4. Elaboració de propostes, estudis i informes adreçats a fixar els criteris 
generals que ha de seguir el DNV 
• Informe sobre l’aplicació de la marca de variant diatòpica local. en les veus que 
formen el DNV. 

• Proposta de criteris per a l’establiment de l’etimologia de les entrades del DNV. 
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• Proposta de criteris per a la transcripció de textos antics que se seleccionen com a 
exemples de les entrades o accepcions del DNV. 

• Informe sobre la transcripció fonètica en el DNV dels manlleus pronunciats amb h 
aspirada en la llengua originària. 

5. Revisió de l’aplicació per al telèfon mòbil del DNV 
S’ha realitzat una revisió lingüística de l’aplicació per al telèfon mòbil per tal de garantir 
que reflectix adequadament el contingut del diccionari. 

Per a la Secció d’Onomàstica: 

1. Fullets de la col·lecció «Toponímia dels Pobles Valencians» 

• S’han revisat i maquetat huit fullets: 
Sant Antoni de Benaixeve 
Benafigos 
Agres 
la Nucia 

Torrent 
Manuel 
Muro d’Alcoi 
Planes 

 
S’han editat dos exemplars corresponents a les poblacions següents: 
 
la Jana 
Cervera del Maestrat 
 
2. Enquestes municipals de toponímia 

• En compliment de l’acord de col·laboració de 21 de juliol del 2004, firmat entre 
l’Institut Cartogràfic Valencià i l’AVL, s’han revisat, tant des d’un punt de vista lingüístic 
com geogràfic, les enquestes dels municipis següents en l’aplicació Terrasit: 

Agres 
Albal 
Albalat dels Tarongers 
Alfafar 
Alfondeguilla 
Algímia d’Almonesir 
Benafigos 
Benetússer 
Beniparrell 
Burjassot 
Canet d’en Berenguer 
Foios 
Gilet 
l’Alcúdia de Crespins 

l’Ènova 
l’Olleria 
la Nucia 
la Vall d’Ebo 
la Vall de Gallinera 
Llocnou de la Corona 
Llocnou de Sant Jeroni 
Manuel 
Mislata 
Moncofa 
Muro d’Alcoi 
Paiporta 
Petrés 
Picanya 
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Planes  
Portell de Morella 
Sagunt 
Sant Joanet 
Sedaví 

Segart 
Senyera 
Torrent 
Xirivella 

• Els enquestadors externs, organitzats i formats pels membres de la URL, han 
realitzat les enquestes dels municipis següents per a l’aplicació Terrasit: 
Godelleta 
les Useres  

Torrent 
València 

 

3. Informes lingüístics 

• Pel que fa a l’antroponímia, a petició dels interessats, s’han elaborat huitanta-cinc 
informes de cognom; cent vint-i-cinc, de nom, i huit, sobre la inclusió de la conjunció i 
entre els cognoms, per a facilitar la valencianització en el Registre Civil. En este sentit, 
les xifres globals s’han multiplicat per deu respecte als primers anys de funcionament 
de l’AVL, i han augmentat un 78% en relació amb l’any 2013. 

• S’han elaborat els informes preceptius, a sol·licitud de la Direcció General 
d’Administració Local i de l’Ajuntament, per a completar l’expedient d’alteració del nom 
del municipis següents: 
Atzúbia, l’ 
Alqueries, les / Alquerías del Niño Perdido 
Potries 
Vistabella del Maestrat 
Xert 
 

• S’han elaborat informes sobre els topònims Roca-Cuiper, Tabarca, la Torre de les 
Maçanes / Torremanzanas i sobre els gentilicis dels municipis d’Elda, Asp, Monfort i 
Soneixa. 

4. Correcció de la toponímia continguda en els resums estadístics gestionats per 
la xarxa social Facebook 

• S’ha enviat una carta a Facebook amb els errors detectats en els noms dels municipis 
valencians en els resums estadístics que envia esta empresa als administradors de les 
seues pàgines. En concret, s’ha instat la xarxa social perquè utilitze els noms oficials 
dels municipis. 
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5. Col·laboració amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

• A petició de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, s’ha revisat la 
Correcció d’errades detectades a l’Ordre de 4 de maig de 1999, de la Conselleria de 
Medi Ambient, per la qual es declaren 33 microreserves vegetals a la província 
d’Alacant i 29 microreserves vegetals a la província de València. 

• A petició de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, s’ha revisat la 
Correcció d’errades detectades a l’Ordre de 6 de novembre de 2000, de la Conselleria 
de Medi Ambient, per la qual es declaren 23 microreserves vegetals en la província de 
València. 

6. Col·laboració amb l’Oficina de Promoció del Valencià de Vinaròs 

• A petició de l’Agència de Promoció del Valencià de Vinaròs, s’ha revisat el nom de les 
platges d’esta localitat. 

7. Col·laboració amb l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) 

• La tècnica d’Onomàstica ha assistit a la reunió de la Comissió Especialitzada en 
Noms Geogràfics del dia 20 de novembre per a tractar, entre altres temes, l’elaboració 
del Nomenclàtor Geogràfic Bàsic d’Espanya i del Nomenclàtor Geogràfic Nacional, la 
preparació de la Jornada de Valladolid, la divulgació de la CENG entre les editorials i 
les universitats, el canvi de nom de barra del Rompido per flecha Nueva Umbría i el 
programa de treball per a l’any 2015. 

• S’ha preparat la part de l’informe INSPIRE sobre el Nomenclàtor toponímic valencià 
perquè s’incloga en l’informe general que cada any la Unió Europea demana a l’IGN. 

8. Jornades organitzades per l’AVL 
S’ha organitzat l’octava Jornada d’Onomàstica de l’AVL els dies 4 i 5 d’abril a la 
localitat de Vinaròs, amb el tema «Toponímia i Antroponímia de les comarques de la 
Plana Alta, l’Alcalatén, el Baix Maestrat, l’Alt Maestrat i els Ports». S’hi han inscrit un 
centenar de persones com a assistents i s’hi han presentat catorze ponències i sis 
conferències. Els acadèmics de la Secció d’Onomàstica hi han participat com a 
conferenciants. Els tècnics de la URL hi han presentat la ponència «Metodologia de 
treball i aprofitament del material onomàstic». 
9. Elaboració de les Actes de la Jornada d’Onomàstica 

• S’ha preparat la publicació Actes de la VII Jornada d’Onomàstica, que conté els 
treballs exposats a Xèrica l’any 2013. El llibre ha sigut presentat en la VIII Jornada 
d’Onomàstica de l’AVL. 
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10. Toponímia del Carxe 

• S’ha elaborat, amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic Valencià, el mapa de la zona 
de parla valenciana de Múrcia coneguda com el Carxe, a partir de la cartografia 
proporcionada per l’Institut Geogràfic Nacional i s’han ubicat els 375 topònims en la 
maqueta preparada. 

11. Segona edició del Vocabulari de noms de persona 

• S’han marcat els criteris d’acceptació de formes i modificació de les existents, així com 
de presentació de les entrades en la publicació. 

12. Manual de toponímia 

• S’estudien des d’un punt de vista tècnic les esmenes globals presentades en el Ple de 
la institució per Emili Casanova i Verònica Cantó. 

• Es comença l’elaboració d’una llista d’abreviatures, d’un índex temàtic, d’una 
transcripció del xinés al valencià i d’un model de reglament municipal. 

10. Consultes externes 
• S’han respost quinze consultes sobre toponímia i deu sobre antroponímia realitzades a 

través del correu electrònic de l’AVL. 

11. Manteniment de l’apartat d’Onomàstica del web de l’AVL 

• S’han incorporat al web de l’AVL totes les modificacions fetes a la llista de noms 
oficials dels municipis valencians, les quals s’han produït per l’aprovació de nous 
decrets, que han variat el Nomenclàtor. 

• S’ha inclòs l’obra Corpus toponímic valencià en l’apartat Publicacions del web de l’AVL. 
En este sentit, a partir d’ara es podrà consultar i descarregar la publicació completa 
(introducció, oportunitat, criteris, etc.) i no només la base de dades de topònims com 
fins ara. 

12. Aplicació de gestió de la toponímia 

• S’han revisat especialment les divergències entre la toponímia publicada en el Corpus 
toponímic valencià i la incorporada al Terrasit. En un principi, el nombre de no 
concurrències era de 10.232; en este sentit, s’ha aconseguit rebaixar la xifra a 6.100. 

13. L’Onomàstica en l’ensenyament 

• S’ha organitzat la segona part del projecte Toponímia en l’ensenyament, en este cas 
dut a terme per Jesús Bernat, amb dos temes centrals: el mapa toponímic com a 
recurs transversal en l’ESO i l’aprofitament dels materials toponímics de l’AVL. Amb 
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este objectiu s’han impartit cursos per a professors de secundària en els CEFIRE de 
Castelló i València. 

Per a la Comissió de Textos Religiosos, s’han realitzat les tasques següents: 
– Revisió de les lectures dominicals del Leccionari A.  

• Temps ordinari I:  
 Diumenges segon, tercer, quart, quint, sext, sèptim i octau.  
 Quaresma: 
 Diumenges primer, segon, tercer, quart i quint.  
 Setmana Santa i Pasqua 

Diumenge de Rams en la Passió del Senyor, Dijous Sant, Divendres Sant i els 
diumenges primer, segon, tercer, quart, quint i sext de Pasqua. L’Ascensió del Senyor i 
Pentecosta. 

• Temps ordinari II:  
Santíssima Trinitat, el Cos i la Sang de Crist, Sant Pere i Sant Pau, i els diumenges 
catorzé, quinzé, setzé, desseté, dihuité, denové, vinté, vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres, 
vint-i-quatre, vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set, vint-i-vuit, vint-i-nou, trenta, trenta-un, 
trenta-dos, trenta-tres i trenta-quatre. 

– Revisió de les lectures dominicals del Leccionari B. 
 Advent: 

La Immaculada Concepció i els diumenges primer, tercer i quart. 
 Nadal: 

Nativitat del Senyor, la Sagrada Família, Santa Maria, Mare de Déu, diumenge segon 
després de Nadal, Epifania i Baptisme. 

– Maquetació dels textos litúrgics per a ser penjats en el web. 
– Manteniment actualitzat de la pàgina web «Textos religiosos». 

Per a la Secció de Foment de l’Ús del Valencià, s’ha corregit el material relacionat 
amb la Jornada d’Escriptors Actuals, dedicada a la Nova Cançó. 

Per al CIVAL s’han preparat els 515 documents que s’indiquen a continuació: 
 

• Terra 
• A deslloc 
• A l’entorn de Belmonte 
• Abraçat a la lira 
• Aclarint les coses 
• Aforismes introducció 
• Això es llarg de contar 
• Alacant a part 
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• Almanac Valencià 
• Altra veu 
• Altres mons com la terra 
• Amics de muntanya 
• Amors impossibles 
• Antropofagisme 
• Apertura de classes 
• Raons de sang i foc 
• Baptisme del Senyor 
• Bases d’enginyeria 
• Basquetmania 
• Benicarló 
• Benifaió 
• Bolangera de dimonis (I) 
• Bolangera de dimonis (II) 
• Bolangera de dimonis (III) 
• Bolangera de Dimonis (IV) 
• Boscos 
• B_Salt_en_fals 
• Calendari de refranys 
• Cambres d’acer inoxidable 
• Cambó, senyor Esteve 
• Cames Ajudeu-me 
• Camins d’argent (V) 
• Camins d’argent (I) 
• Camins d’argent (II) 
• Camins d’argent (III) 
• Camins d’argent (IV) 
• Camins d’argent (VI) 
• Cant i encant de Benassal 
• Canzó 
• Cançons de terra i de mar  
• Cançó de la palmera 
• Cançó de Mariola 
• Capolls mustigats 
• Carta al director de Mascletà 
• Castelló, la major 
• CAS_Barroc albarzer 
• CAS_La fruita perduda i trobada a la tardar 
• CAS_Pana negra 
• CAS_Plagis 
• CAS_Quadern vides perdudes  
• Citatòria del marqués de Ferara 
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• Coloqui nou de la casulla 
• Colps d’escut i de sageta 
• Comparacions 
• Comptes del molí 
• Compàs d’espera (2) 
• Conflicte lingüístic valencià 
• Contes del pla i de la muntanya 
• Cor Desmoblat 
• Correspondència 
• Coses tipiques de la Marina, la meua comarca 
• Cuentos y Llegendes Regionals 
• Cultura Valenciana 
• Cultura 
• C_L’oracle imminent 
• C_Les urpes de llop 
• Càntics de Fum 
• D’uns fets antics i turbulents 
• De l’educació 
• De la meua garbera 
• De la sensibilitat 
• De la vall al cim 
• De l’horta i de la muntanya (I) 
• De l’horta i de la muntanya (II) 
• Deute pendent 
• Diccionari de botànica 
• Dietari 28 
• Dijous Sant 
• Dinàmica 
• Diumenge catorzé del temps ordinari 
• Diumenge de Pasqua de la Resurrecció 
• Diumenge de Rams en la Passió del Senyor 
• Diumenge denové del temps ordinari 
• Diumenge desseté del temps ordinari 
• Diumenge dihuité del temps ordinari 
• Diumenge octau del temps ordinari 
• Diumenge primer de Quaresma 
• Diumenge primer d’Advent 
• Diumenge quart de Pasqua 
• Diumenge quart de Quaresma 
• Diumenge quart del temps ordinari 
• Diumenge quart d’Advent 
• Diumenge quint de Pasqua 
• Diumenge quint de Quaresma 
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• Diumenge quint del temps ordinari 
• Diumenge quinzé del temps ordinari 
• Diumenge segon de Pasqua 
• Diumenge segon de Quaresma 
• Diumenge segon del temps ordinari 
• Diumenge segon després de Nadal 
• Diumenge setzé del temps ordinari 
• Diumenge sext de Pasqua 
• Diumenge sext del temps ordinari 
• Diumenge sèptim del temps ordinari 
• Diumenge tercer de Pasqua 
• Diumenge tercer de Quaresma 
• Diumenge tercer del temps ordinari 
• Diumenge tercer d’Advent 
• Diumenge vint-i-cinc del temps ordinari 
• Diumenge vint-i-dos del temps ordinari 
• Diumenge vint-i-quatre del temps ordinari 
• Diumenge vint-i-tres del temps ordinari 
• Diumenge vint-i-u del temps ordinari 
• Diumenge vinté del temps ordinari 
• Divendres Sant 
• Documentació_Corella_045 
• Documentació_Corella_046 
• Documentació_Corella_048 
• Documentació_Corella_050 
• Documentació_Corella_054 
• Documentació_Corella_060 
• Documentació_Corella_068 
• Documentació_Corella_070 
• Documentació_Corella_071 
• Documentació_Corella_084 
• Documentació_Corella_086 
• Documentació_Corella_086bis 
• Documentació_Corella_100 
• Documentació_Corella_109 
• Documentació_Corella_110 
• Documentació_Corella_111 
• Documentació_Corella_112 
• Documentació_Corella_115 
• Documentació_Corella_117 
• Documentació_Corella_118 
• Documentació_Corella_124 
• Documentació_Corella_125 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

�

125



 

 

• Documentació_Corella_126 
• Documentació_Corella_129 
• Documentació_Corella_130 
• Documentació_Corella_133 
• Documentació_Corella_134 
• Documentació_Corella_138 
• Documentació_Corella_139 
• Documentació_Corella_141 
• Documentació_Corella_141bis 
• Documentació_Corella_146 
• Documentació_Corella_151 
• Documentació_Corella_154 
• Documentació_Corella_155 
• Documentació_Corella_156 
• Documentació_Corella_159 
• Documentació_Corella_160 
• Documentació_Corella_161 
• Documentació_Corella_161bis 
• Documentació_Corella_162 
• Documentació_Corella_165 
• Documentació_Corella_167 
• Documentació_Corella_170 
• Documentació_Corella_174 
• Documentació_Corella_175 
• Documentació_Corella_176 
• Documentació_Corella_177 
• Documentació_Corella_179 
• Documentació_Corella_182 
• Documentació_Corella_192 
• Documentació_Corella_193 
• Documentació_Corella_194 
• Documentació_Corella_198 
• Documentació_Corella_198bis 
• Documentació_Corella_199 
• Documentació_Corella_204 
• Documentació_Corella_205 
• Documentació_Corella_206 
• Documentació_Corella_207 
• Documentació_Corella_213 
• Documentació_Corella_223 
• Documentació_Corella_224 
• Documentació_Corella_246 
• Documentació_Corella_246bis 
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• Documentació_Corella_247 
• Documentació_Corella_248 
• Documentació_Corella_249 
• Documentació_Corella_250 
• Documentació_Corella_250bis 
• Documentació_Corella_251 
• Documentació_Corella_252 
• Documentació_Corella_253 
• Documentació_Corella_256 
• Documentació_Corella_259 
• Documentació_Corella_260 
• Documentació_Corella_262 
• Documentació_Corella_263 
• Documentació_Corella_264 
• Documentació_Corella_265 
• Documentació_Corella_265bis 
• Documentació_Corella_266 
• Documentació_Corella_268 
• Documentació_Corella_269 
• Documentació_Corella_271 
• Documentació_Corella_272 
• Documentació_Corella_273 
• Documentació_Corella_274 
• Documentació_Corella_276 
• Documentació_Corella_277 
• Documentació_Corella_278 
• Documentació_Corella_286 
• Documentació_Corella_286bis 
• Documentació_Corella_288 
• Documentació_Corella_289 
• Documentació_Corella_289bis 
• Documentació_Corella_290 
• Documentació_Corella_291 
• Documentació_Corella_292 
• Documentació_Corella_293 
• Documentació_Corella_294 
• Documentació_Corella_295 
• Dret de la Unió Europea 
• El baladre i les apocinàcies 
• El bilingüisme al País Valencià 
• El canvi climàtic a casa nostra 
• El cavaller del dubte 
• El Cos i la Sang de Crist 
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• El decorat dolent 
• El desig del vol 
• El foc del dimoni 
• El jazz, el maquinisme i la poesia pura-I 
• El jazz, el maquinisme i la poesia pura-II 
• El Llibre del Mustassaf d’Albalat de la Ribera 
• El meu credo 
• El meu germà Cursives 
• El nostre camí i la vostra veu 
• El nostre món de cada dia 
• El nostre polígon literari 
• El nostre refranyer 
• El Paisatge en la Literatura (II) 
• El paisatge en la Literatura Valenciana (I) 
• El paisatge en la Literatura_prova 
• El palmerar d’Elx 
• El país on és delicte voler saber 
• El poema de l’aigua 
• El Puig de Santa Maria (2) 
• El quadern de les vides perdudes 
• El salze a la sendera (I) 
• El salze a la sendera 
• El Territori i la Comunitat d’Aigües Vives 
• El territori valencià després de la crisi 
• El valencià a les escoles 
• El valencià del segle XVIII 
• Elogi de la prosa 
• Elogi de la vagància i una cua 1937 
• Els amics del Glosari 
• Els cabells d’Absalom 
• Els clàssics, la terra i jo (I) 
• Els clàssics, la terra i jo (II) 
• Els clàssics, la terra i jo (III) 
• Els Jocs Florals, encara 
• Els nous camins 
• Els paisatges i pobles  
• Els pobles valencians parlen els uns dels altres (2) 
• Els pobles valencians parlen els uns dels altres (3) 
• Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1) 
• Els ulls de l’assassí 
• Els valencians de secà 
• En Alacant 
• Endevina endevinalla 
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• Enquesta 
• Epifania del Senyor 
• Escriptors de Valencià 
• Escòries 
• Etnobotànica infantil mengívola 
• Europeisme 
• Excitatori 
• Experiment 
• Extinció 
• Falles valencianes 
• Festa d’Elig 
• Finestral 
• Folklore Valencià (2) 
• Folklore Valencià 
• Fontrobada 
• Frederic Mistral 
• Fulls dels Cursos de Llengua Valenciana 
• Geografia de la població valenciana 
• Germania, n. 24 
• Glosa del foc 
• Gradual 
• Guadà 
• Història d’una història 
• Històries casolanes 
• Històries que semblen novel·les 
• Homenatge al poeta Artola 
• Hòmens i falagueres 
• I el cel és blau 
• I la pau 
• Idil·lis llevantins 
• Idil·li sobre l’asfalt 
• Igualitat 
• Imperialisme 
• Incendis forestals 
• Informe 2n congrés cultura 
• Instantànies 
• Introducció ‘Ofidi’ 
• Invitació a la filosofia 
• Irlanda 
• Ja podem dinar paella 
• Ja sou, valencià, de la protectora 
• Joan Roís de Corella_Mira 
• Joaquim i els seus amics 
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• Jocs Florals_ 
• L’accés a l’alimentació 
• L’Ascensió del Senyor 
• L’aventura del llibre català 
• L’eradicació de les malalties víriques 
• L’Escola 
• L’home comú i la ciència de l’economia 
• L’idioma valencià a les escoles 
• L’odissea dels imperis 
• L’oracle inminent 
• La cançó de Mariola 1947 
• La cançó dels pins 
• La carta pobla de Betxí de 1611 
• La costa dels jubilats 
• La finor d’Eugeni d’Ors 
• La flor de lotus 
• La fruita perduda i trobada a la tardor 
• La Immaculada Concepció de la Verge Maria 
• La llengua dels valencians El Tio Cuc 
• La lluna de Taa 
• La meua terra 
• La moda 
• La mort de les llengües 
• La pau dels Poblets 
• La percepcio de la vitalitat etnolingüística 
• La poesia valenciana en 1930 
• La princesa flor d’or 
• La quaresma dels cacics 
• La realista llista Fabregat 
• La reconnexió valenciana 
• La república del Rif 
• La ruleta russa 
• La Sagrada Família 
• La silvicultura preventiva-l’enigma dels xiprers 
• La silvicultura preventiva 
• La taula de canvis 
• La terra del che 
• La terra interior i altres poemes 
• La terreta 
• La veritat 
• Les barraques valencianes 
• Les habitacions tancades 
• Les lletres i les arts 
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• Les mans de la deixebla 
• León Bloy 
• Lletra al pintor valencià Josep Renau 
• Llibre de les assistències i funccions 
• Llibre de visures de Benassal-1 
• Llibre de visures de Benassal-2 
• Llibre de visures de Benassal-3 
• llibre de visures de Tírig 
• Llums i ombres 
• Los goigs de la sacratíssina Verge Maria 
• Lògica 
• L’altre geperut i alguns contes més 
• L’ambició d’Aleix 
• Magatzem de Perfils 
• Males llengües 
• Males 
• Manifestació 
• Mataren el verd 
• Matèria de Bretanya 
• Mediterranisme 
• Memòria Encarnada 
• Millorem el llenguatge 
• Miratge 
• Monodia de l’absència 
• Moros y Cristianos 
• Mugrons de titani 
• Museu i biblioteca 
• Mètodes educatius 
• Més Dant Alighieri 
• Més i prou 
• Més Irlanda 
• Més plans 
• Narracions alacantines 
• Narracions de la Foia de Castalla 
• Nativitat del Senyor 
• Necessitat d’una ensenyança valenciana 
• Nits d’hivern 
• Nombres romans Documentació Corella 
• Noms aràbics de lloc 
• Nou Llibret de Versos 
• Oasi i Fita 
• Objecte no identificat. L’amor 
• Obra literària castellà 
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• Oda a Alacant 
• Oda als meus seixanta anys 
• Ofidi 
• Ofrena a Alacant 
• Ombres en la nit 
• Oratori del nostre temps 
• Papers de premsa 
• Parleu bé 
• Partitures perdudes 
• Pedra de resposta 
• Peixos d’un mar sec 
• Pels solcs de la Història 
• Pentecosta 
• Per l’ensenyança valenciana 
• Per la concòrdia 
• Per la Ribera Baixa 
• Per un Canal amb més censura 
• Per un nou Canal més popular 
• Perbreviter 
• Pergamí 1 
• Pergamí 12 
• Pergamí 38 
• Pergamí 72 
• Pergamí 74 
• Pergamí 9 
• Pergamí 90 
• Pervivències del paisatge de la seda 
• Plàstic 
• Poemes a la intempèrie 
• Poemes de Penyamar 
• Poesia 
• Poesies_Llorenç Matheu 
• Poliglotisme passiu 
• Post Scriptum 
• Pour l’ere nouvelle 
• Principi de plaer 
• Procés judicial de Benassal 
• Projecte per a destruccions 
• Proses de viatge (I) 
• Proses de viatge (II) 
• Proses de viatge (III) 
• Proses de viatge (IV) 
• Proses de viatge (V) 
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• Proses de viatge (VI) 
• Proses en carn (2) 
• Protegint la biodiversitat 
• Pròleg a l’ullal 
• Quadern Vides Perdudes 
• Quan el vent s’emporta la vida 
• Quan la mar envaeix les desembocadures 
• Quaresma_cursives 
• Que tornen la ràdio i la televisió valenciana 
• Què fem amb els recursos escassos 
• Rabindranath Tagore 
• Raïmet de pastor 
• Recol·lecció de la Llum 
• Refugi Incòlume 
• Resposta 
• Retrobament 
• Saben comptar els animals 
• Sabor a crim 
• Sant Esperit 
• Sant Pere i Sant Pau 
• Santa Maria, Mare de Déu 
• Santa Pola 
• Santíssima Trinitat 
• Seguint la pista del VIH 
• Sermons de sant Vicent Ferrer III_cursives 
• Sermons II i III_cursives 
• Sicània, n. 14 
• Sicània, n. 6 
• Sicària, n. 11 
• Sicària, n. 15 
• Sicària, n. 17 
• Significació de l’avantguardisme 
• Sobre la conveniència del DNV 
• Sobre regionalisme-I 
• Sobre regionalisme-II 
• Talisma del temps 
• Tard o d’hora 
• Tarongers en festa 
• Taronges 
• Taronja a 51ø de latitud nord 
• Teatre Valencià 
• Temes de correccio linguistica 
• Temps de batuda 
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• Teodor Llorente per M. Duran 
• Terra en la boca 
• Textos de visures de la tinença de Culla-1 
• Textos de visures de la tinença de Culla-2 
• Textos de visures de la tinença de Culla-3 
• Textos de visures de la tinença de Culla-4 
• Textos de visures de la tinença de Culla-5 
• Textos de visures de la tinença de Culla-6 
• Textos de visures de la tinença de Culla-7 
• Tipos, modismes y coses rares 
• Tirant lo Blanch_248-418 
• Tirant lo Blanch_819-999 
• Toros i boxa 
• Tot es mou 
• Tot l’amor de la terra (V. A. Estellés) 
• Tots els colors del roig 
• Tots els noms de la pena 
• Tres farses populars sobre l’astúcia 
• Una altra societat 
• Una caixa de sorpreses 
• Una terra allà al ponent 
• Uomo Qualque 
• València Cultural, 1 i 18 
• València Cultural, 18 
• Vermell en to major 
• Vestigis, filogènies i desficis 
• Viatge a Ausiàs March 
• Vides planes 
• Viure Encara 
• Xalet Victoria 
• Xiprers 
• Xops 
• Àmbit perdurable 
• Èxode 

Per a la Comissió de Llenguatges Específics i la Secció de Terminologia i 
Llenguatges Específics, s’han dut a terme les activitats següents: 

• Elaboració del Vocabulari de ciències de la salut. 
• Elaboració del Vocabulari de les arts escèniques. 
• Elaboració del Vocabulari de meteorologia. 
• Disseny del Portal Terminològic Valencià. 
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– Tasques realitzades: 
Redacció d’entrades incloses entre les lletres P i Z del Vocabulari de ciències de la 
salut. 
Presentació i correcció d’esmenes al Vocabulari de ciències de la salut. 
Busca de materials i redacció d’entrades incloses entre les lletres H i Z del Vocabulari 
de les arts escèniques. 
Elaboració d’un Vocabulari de meteorologia sol·licitat pels tècnics i el director de 
Levante TV com a material de suport per a l’emissió íntegrament en valencià del 
programa «L’oratge». 
Preparació de material de tres entregues per al PTV (250 entrades). 

Consultes externes 
– Resposta a 164 consultes sobre qüestions lingüístiques realitzades a través del correu 

electrònic de l’AVL, referides als temes següents: 
Tema Nombre 

Lèxic 52 
Ortografia 33 
Morfosintaxi 32 
Bibliografia 4 
Traducció 16 
Fonètica 9 
Majúscules 4 
Signes de puntuació 3 
Abreviacions 1 
Altres 10 
TOTAL 164 

S’han fet les traduccions o revisions dels 93 documents que es detallen a continuació: 
Nom del document Departament sol·licitant

Acta núm. 11 (12-23) Comissió del Diccionari Diccionari Normatiu 
Acta núm. 11 (12-13) Llenguatges específics Llenguatges Específics 
Acta núm.11 (12-13) Gramàtica Gramàtica 
Acta núm. 01 (01-14) C. T. Publicacions Publicacions 
CONVOCATÒRIA PREMSA 2014 DEFINITIVA APROVADA PER LA JUNTA Administració 
Acta núm. 01 (01-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 01 (01-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 01 (01-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 01 (01-2014) texts religiosos Textos Religiosos 
Acta núm. 02 (02-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 02 (02-2014) Texts religiosos Textos Religiosos 
Acta núm. 01 (01-14) Gramàtica Gramàtica 
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Nom del document Departament sol·licitant

Acta núm. 01 (01-14) Llenguatges específics Llenguatges Específics 
Acta núm. 02 (02-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 02 (02-14) Comissió del Diccionari Diccionari Normatiu 
Acta núm. 01 (01-14) Rois de Corella Escriptor de l’Any 
Acta núm. 02 (02-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm. 02 (02-14) Gramàtica Gramàtica 
Acta núm. 03 (03-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 03 (03-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 02 (02-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 02 (02-14) Llenguatges específics Llenguatges Específics 
Acta núm. 03 (03-14) Comissió del Diccionari Diccionari Normatiu 
Acta núm. 02 (02-14) Rois de Corella Escriptor de l’Any 
Acta núm. 03 (03-14) Rois de Corella Escriptor de l’Any 
Acta núm. 03 (03-14) Gramàtica Gramàtica 
Acta núm. 04 (04-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 3 (03-14) texts religiosos Textos Religiosos 
Acta núm. 03 (03-14) Llenguatges específics Llenguatges Específics 
Acta núm. 04 (04-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 04 (04-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm. 04 (04-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 03 (03-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm. 03 (03-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 05 (05-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 4 (04-14) Textos Religiosos Textos Religiosos 
Acta núm. 04 (04-14) Terminologia i Llenguatges específics Terminologia 
Acta núm. 05 (05-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm 02 (05-14) Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica Lexicografia 
Acta núm. 05 (05-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 05 (05-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 5 (05-14) Textos Religiosos revisada Textos Religiosos 
Acta núm. 05 (05-14) Terminologia i Llenguatges específics Terminologia 
Acta núm. 06 (06-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm. 06 (06-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 06 (06-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm 03 (06-14) Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica Lexicografia 
Acta núm. 06 (06-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 07 (07-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 06 (06-2014) Textos Religiosos revisada Textos Religiosos 
Acta núm. 07 (07-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm. 06 (06-14) Terminologia i Llenguatges específics Terminologia 
Acta núm 04 (07-14) Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica Lexicografia 
Acta núm. 07 (07-14) Onomàstica Onomàstica 
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Nom del document Departament sol·licitant

Acta núm. 01 (07-14) Documentació Carles Salvador Documentació 
Acta núm. 07 (07-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 7 (07-2014) Textos Religiosos Textos Religiosos 
Acta núm. 08 (09-14) C. T. Publicacions Publicacions 
CONVENI AMB UV ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES ESBORRANY Administració 
Acta núm 05 (09-14) Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica Lexicografia 
Acta núm. 08 (09-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 02 (09-14) Documentació Carles Salvador Documentació 
Acta núm. 08 (09-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 08 (09-2014) Textos Religiosos revisada Textos Religiosos 
Acta núm. 08 (09-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 08 (09-14) Terminologia i Llenguatges específics Terminologia 
Acta núm. 07 (07-14) Terminologia i Llenguatges específics Terminologia 
Acta núm. 09 (10-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 03 (10-14) Documentació Carles Salvador Documentació 
Acta núm. 09 (10-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm 06 (10-14) Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica Lexicografia 
Acta núm. 09 (10-14) Onomàstica Onomàstica 
Anunci licitació emmagatzematge Administració 
Acta núm. 09 (10-2014) Textos Religiosos Textos Religiosos 
Acta núm. 04 (10-14) Documentació Carles Salvador Documentació 
Acta núm. 09 (10-14) Terminologia i Llenguatges específics Terminologia 
Acta núm. 05 (10-14) Documentació Carles Salvador Documentació 
Acta núm. 09 (10-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 10 (11-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 06 (11-14) Documentació Carles Salvador Documentació 
Acta núm. 10 (11-14) Onomàstica Onomàstica 
Acta núm. 10 (11-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm. 10 (11-2014) Textos Religiosos Textos Religiosos 
Acta núm 07 (11-14) Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica_revisada Lexicografia 
Acta núm. 10 (11-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 11 (12-14) Documentació Documentació 
Acta núm. 08 (12-14) Documentació Carles Salvador Documentació 
Acta núm. 11 (12-14) Foment de l’ús del valencià Foment 
Acta núm. 11 (12-14) C. T. Publicacions Publicacions 
Acta núm. 10 (11-14) Terminologia i Llenguatges específics Terminologia 
Acta núm. 11 (11-2014) Textos Religiosos Textos Religiosos 
Acta núm 08 (12-14) Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica Lexicografia 
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

1. Convenis aprovats pel Ple l’any 2014 

 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Durant l’exercici 2014 s’ha prestat suport a la redacció i s’han tramitat els convenis 
següents: 
 

 
Denominació 
 

 
Institució 

 

 
Import 

 
Firma 

Manteniment dels lectorats 
valencians en l’exterior. 

Institut Ramon Llull _ 
 

16/VII/2014 

 
 

Denominació 
 

 
Institució 

 

 
Import 

 
Firma 

Manteniment del lectorat 
valencià en l’exterior. 

Universitat de Torí 
Institut Ramon Llull 

Universitat de València

6.000,00 30/XII/2014 

   

 
Denominació 
 

 
Institució 

 

 
Import 

 
Firma 

Manteniment del lectorat 
valencià en l’exterior. 

Universitat d’Amiens 
Institut Ramon Llull 
Universitat Jaume I 

10.250,00 20/XI/2014 

 

 
Denominació 
 

 
Institució 

 

 
Import 

 
Firma 

Manteniment del lectorat 
valencià en l’exterior. 

Universitat de 
Cambridge 

Institut Ramon Llull 
Universitat Jaume I 

8.200,00 30/XII/2014 
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Denominació 
 

 
Institució 

 

 
Import 

 
Firma 

Conveni de cooperació 
educativa entre la Fundació 
Universitat Oberta de 
Catalunya i l’AVL per a la 
realització de pràctiques no 
curriculars 

Fundació UOC _ 
 

17/XI/2014 

 
 
ACORDS DE COL·LABORACIÓ  
 

 
Denominació 
 

 
Institució 

 

 
Import 

 
Firma 

Acord de col·laboració entre 
l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i la Unió Gremial 
per a promoure l’ús del 
valencià. 

Unió Gremial _ 
 

 
12/III2014 

 
 

 
Denominació 
 

 
Institució 

 

 
Import 

 
Firma 

Conveni marc de 
col·laboració entre 
l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i l’Associació 
Espanyola de Lingüística 
Aplicada per a la 
col·laboració en actuacions 
que siguen d’interés comú. 

Associació Espanyola 
de Lingüística Aplicada _ 

 
12/III2014 

 
 

2. Personal 
 
 
En matèria de personal s’han tramitat diversos procediments per a la provisió de llocs 
de treball per mitjà del sistema de comissió de servicis. El detall és el següent: 
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3 tramitacions per a la provisió de lloc pel sistema de comissió de servicis. 
1 tramitació de pròrroga de comissions de servicis ja existents. 
 
   

3. Contractació 
 
PROCEDIMENT OBERT 1/2014. SERVICI: EMMAGATZEMATGE I SUPORT LOGÍSTIC DE 
PUBLICACIONS.  
 
Procediment: obert 
Preu de licitació: 96.800,00 € 
Data d’adjudicació: 13 de març del 2015 
Empresa adjudicatària: GUARDA RACIONAL DE ARCHIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS, S.L. (GRADO) 
Import d’adjudicació: 96.800,00 € 
 
PATROCINIS 
 
Patrocini d’una secció en la revista TEA3, de l’Associació Valenciana d’Empreses de 
Teatre i Circ (AVETID) . 
Patrocini per l’AVL per a editorials que hagen traduït a altres llengües obres d’autors 
valencians que hagen obtingut una subvenció de l’Institut Ramon Llull, a través de la 
convocatòria per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua 
catalana per al 2014-15 efectuada per eixa institució. 
Patrocini dels espectacles teatrals en valencià del CIRCUIT CULTURARTS finançats per 
CulturArts Generalitat i diferents ajuntaments en el marc dels convenis signats per a la 
gestió del Circuit esmentat. 
Patrocini de la Trobada sobre l’ús del valencià a les xarxes socials organitzada per 
l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc. 
Patrocini del festival TROVAM! organitzat per la Valencian Music Association (VAM). 
Patrocini de la programació infantil i juvenil prevista per al pròxim Nadal de la 
Companyia Teatre Micalet. 
Patrocini del lliurament deIs II Premis El Tempir, de l’Associació Cívica per la Llengua 
El Tempir. 
Patrocini del Pla de comunicació de foment del llibre valencià, de FULL Fundació pel 
Llibre i la Lectura. 
Patrocini de l’activitat de producció d’espectacles de la companyia l’Horta Teatre durant 
la temporada 2014-2015. 
 
 
No s’inclouen en la memòria els nombrosos contractes menors celebrats. 
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4. Convocatòries 
 
 
EMISSORES LOCALS DE RÀDIO I PUBLICACIONS ESCRITES D’INVESTIGACIÓ, LOCALS, COMARCALS 
O ESPECIALITZADES I EN LES PUBLICACIONS INFORMATIVES DIGITALS EN VALENCIÀ 
 
La Resolució de 27 de gener del 2014, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 24 de gener del 2014, 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 publicacions d’investigació, de 
temàtica especialitzada, o de caràcter local o comarcal, i en les publicacions 
informatives digitals en valencià. (DOCV núm. 7208, de 27 de gener del 2014).  
 
Import de la convocatòria: 54.000,00 € (10.000,00 € per a les publicacions 
d’investigació; resta, 44.000,00 €) 
 
Beneficiaris: Emissores locals de ràdio, publicacions d’investigació, publicacions 
periòdiques locals, comarcals o especialitzades, publicacions informatives digitals en 
valencià 
 
Concepte: Fomentar l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio i en les 
publicacions d’investigació, locals, comarcals o especialitzades i en les publicacions 
informatives digitals en valencià 
 
Entitats que obtingueren ajudes: 
 
Premsa 
 

 
REVISTA CIF NOM LEGAL (PROPIETARI) 

 
SUBVENCIÓ 

SAÓ B96656574 Saó Edicons S.L. 662,93 
NOTÍCIES DEL MOLÍ P4610500C Ajuntament de Quartell 321,77 

PERIÒDIC EL GRATIS 21641725-J 
Santiago Sempere 
Gonzàlez 1.025,02 

MAGAZIM FOTOGRÀFIC G-46576237 
Assoc.Fotogràfica 
Canalina d’Aficionats 447,02 

COCENTAINA, EL COMTAT B-03860798 
Ràdio Cocentaina, La Veu 
del Comtat, S.L. 688,03 

CARRAIXET P-4623900-J 
Ajuntament de Tavernes 
Blanques 690,25 

MAINHARDT G-12213864 
Associació d’amics de 
Mainhardt 751,57 

TEA 3 REVISTA DELS 
TEATRES VALENCIANS G-96148523 

AVETID i la Xarxa de 
Teatres Valencians 1.332,73 

CAMACUC B-46406799 Edicions Camacuc S.L. 758,19 
PLAERDEMAVIDA G-97167340 Asociació Cultura 279,91 
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"Macarella" 

MEMÒRIA VIVA 
P-4604500-

A Ajuntament de Barxeta 317,11 
DAU AL DEU G54455092 Assoc. Meridià Zero 1.119,98 

BURIS-ANA G-12051157 
Agrupació Borrianenca de 
Cultura 434,28 

LA PEDRALTA G-12460754 
Associació Janenca de 
Cultura 338,50 

CIUTAT DE CARLET 20783959-D Fernando Carbonell Bonet 949,99 
L’ALCÚDIA 752 20783959-D Fernando Carbonell Bonet 949,99 

L’EXPRESSIÓ B-97119622 
L’Expressió de la Ribera, 
S.L. 769,82 

LA FONTANELLA COSTUR G-12324893 A. C. La Fontanella 305,94 

AIGUACLARA G-12746996 
Associació Cultural Aigua 
Clara 424,37 

DIARI DE SOLLANA G-98566839 Associació Som Sollana 466,09 

LA PLAÇA DE LA FONT 
P-4613000-

A 
Ajuntament de la Font de 
la Figuera 353,21 

LA VEU DE BENICARLÓ G-12409066 
Associació Cultural "La 
Feram" de Benicarló 835,15 

NOTÍCIES MUSICALS G-46171997 
Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí 341,46 

C. EXCUR. SERRA ESPADÀ G-12325395 
Societat d’amics de la 
Serra d’Espadà 389,30 

CRESOL 
R-4600122-

H 
Unió Apostòlica de 
València 519,24 

BUTLLETÍ DE L’ARC G-12402582 
Associació Cultural l’Arc 
de Figueroles 163,40 

EQ’UILIQUÀ G-46652699 
Associació d’Actors i 
Actrius Professionals Val. 570,06 

OCI E-12883815 Comunica’t CB 568,20 

EL LLOMBO 
G-

469779183 Assoc de Veïns El Llombo 708,53 

PROBLEMES OLÍMPICS G-96285978 

Societat d’Educació 
Matemàtica de la C.V. "Al 
Khwarizmi" 661,60 

BOSC VALENCIÀ G-97807150 
Asoc. Municipios 
Forestales de la CV 244,41 

MELIC 
P-4617100-

E Ajuntament de Mislata 586,38 

CLICKENTRADA B-98385396 
Clickcomunicació i 
ticketing S.L. 712,55 

SUHECA.COM E-97715643 Tia Frangélica C B 911,30 
SETMANARI COMARCAL 
NOTÍCIES A-12200713 

Comunicació dels Ports 
S.A. 946,68 

TARIMA G-46065595 
Societat Musical La Lira 
Castellonera 270,15 

BETXÍ, REVISTA 
D’INFORMACIÓ LOCAL 

P-1202100-
B Ajuntament de Betxí 340,77 
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VILA DE CÀLIG G-12398517 
Centre de Cultura Pere de 
Balaguer 370,76 

PLAÇA MAJOR G-12372736 
Federació Colls de 
Castelló 360,00 

MONTORNÉS G-12236410 
Associació Cultural la 
Balaguera 333,31 

  Total 
 

23.219,95 
 
 
 
Publicacions d’investigació  
 

 
PUBLICACIÓ CIF NOM LEGAL (PROPIETARI) 

 
SUBVENCIÓ 

CARLETINS G-97120497 Fundació Caixa Carlet 1.914,38 
NEMUS G-12492278 Ateneu de Natura 1.432,50 
CAMP DE L’ESPADAR G-12358909 Fundació Serra Espadà 1.378,46 

EL TESTAR DE PATERNA G-98201213 
Associació el Testar de 
Paterna 915,00 

ANUARI DE PSICOLOGIA 
G-96228622 

Societat Valenciana de 
Psicologia 1.726,40 

ALJANNAT P-4603100-
A Ajuntament d’Alginet 2.000,00 

  Total 9.820,53 
 
 
Ràdio 
 

RÀDIO CIF NOM LEGAL (PROPIETARI) 
 

SUBVENCIÓ 
ALZIRA RÀDIO A-97640627 Alzira Ràdio S.A. 2.000,00 

RÀDIO COCENTAINA (LA VEU 
DEL COMTAT) B-03860798 

Ràdio Cocentaina, La Veu 
del Comtat, S.L. 1.492,55 

CANALS RÀDIO 
P-4608300-

B Ajuntament de Canals 1.233,30 

LLOSA FM P-4615900-J 
Ajuntament de la Llosa de 
Ranes 1.051,79 

RÀDIO L’OM 
P-4619600-

B Ajuntament de Picassent 1.395,98 

RÀDIO PEGO 
P-0310200-

A Ajuntament de Pego 1.454,04 

ELS PORTS RÀDIO A-12200713 
Comunicació dels Ports 
S.A. 1.079,33 

RÀDIO ALTEA P-0301800-I Ajuntament d’Altea 1.045,47 

RÀDIO M. MANISES 
P-4616100-

F Ajuntament de Manises 1.289,77 

RÀDIO RIBA-ROJA 
P-4621600-

H 
Ajuntament de Riba-roja 
de Túria 1.245,68 
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RÀDIO ALGINET 
P-4603100-

A Ajuntament d’Alginet 1.603,77 

RÀDIO LA VEU D’ONDARA B-54401435 
Promocions i Iniciatives 
Municipals d’Ondara, S.L. 704,46 

  Total 15.596,14 
 
 
Publicacions digitals 
 

PUBLICACIÓ CIF NOM LEGAL (PROPIETARI) 
 

SUBVENCIÓ 

DIARISERPIS.COM B-98592827 
Premsa Digital Rius 
Valencians, SL 1.414,56 

DIARI DE BENICASSIM 18944238-N Segon Plavi Rius 1.000,00 

COMARQUESNORD A-12200713 
Comunicació dels Ports 
S.A. 1.055,94 

LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ B-98494149 
Edicions La Veu del País 
Valencià 1.713,41 

  Total 5.183,91 
 
 
Comentari: Es presentaren 76 sol·licituds (11 d’investigació, 45 de premsa, 12 de ràdio 
i 8 digitals), es van desestimar 14 i es van concedir ajudes a 62 (6 d’investigació, 40 de 
premsa, 12 de ràdio i 4 digitals). De les 62 ajudes concedides es pagaren 53 (44 
íntegrament i 9 amb reducció) i se n’anul·laren 9 (6 per renúncia i 3 per incompliment).  
 
 
BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 
 
La Resolució de 18 de desembre del 2013, de la Presidència de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 13 de desembre del 2013, 
del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a 
la realització de pràctiques de formació en Lexicografia i Terminologia, en Onomàstica i 
en Edició i Digitalització de Texts. (DOCV núm. 7178, de 23 de desembre del 2013). 
[Tramitació anticipada]. 
 
En la modalitat de tècnics en lexicografia i terminologia es presentaren 35 sol·licituds 
(4 excloses). S’adjudicà la beca a Trinidad Escudero Alcamí.  
 
En la modalitat d’onomàstica es presentaren 30 sol·licitants (4 exclosos) i la beca fou 
concedida a Josep Ribera Ribera. 
 
En la modalitat d’edició i digitalització de textos es presentaren 35 sol·licitants (5 exclosos) 
i la beca fou concedida a Alexandre Ordaz Dengra. 
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BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS (CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA) 
 
La Resolució de 14 d’abril del 2014, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, per la qual es publica l’Acord d’11 d’abril del 2014, del Ple de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de 
pràctiques de formació en Informàtica, Terminologia i en Onomàstica. (DOCV núm. 
7264, de 30 d’abril del 2014).  
 
En la modalitat de tècnics en informàtica es presentaren 4 sol·licituds (1 exclosa). 
S’adjudicà la beca a Carmen Vicent Muñoz.  
 
En la modalitat de terminologia es presentaren 6 sol·licitants (4 exclosos) i la beca fou 
concedida a Sara Aran Ripollés. 
 
En la modalitat d’onomàstica es presentaren 13 sol·licitants i la beca fou concedida a 
Mireia Mora Guzman. 
 
CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS QUE HAN SIGNAT UN CONVENI 
SINGULAR AMB L’AVL PER A REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DEL VALENCIÀ. 
 
 
Acord núm. 124/2014, de 25 d’abril, de la Junta de Govern, pel qual s’establixen les 
bases per a la concessió d’ajudes de suport als ajuntaments que han signat un conveni 
singular amb l’AVL per a realitzar actuacions de promoció i foment del valencià. 
 
Import de la convocatòria: 15.000,00 € 
 
Beneficiaris: els ajuntaments firmants de convenis de col·laboració singular amb l’AVL.  
 
Concepte: Suport als ajuntaments amb convenis de col·laboració amb l’AVL per a 
realitzar actuacions de promoció i foment del valencià. 
 
Ajuntaments que obtingueren ajudes: 
 
 

AJUNTAMENT IMPORT DE LA 
SUBVENCIÓ 

ACTIVITATS SUBVENCIONADES 

ALZIRA 

2.500,00 € 

- Concert d’Andreu Valor 
- Projecció del documental El cant 
dels arrels 
- Representació teatral de Carrers 
- Representació teatral de Ficció 
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DÉNIA 

2.500,00 € 

- Programació de Contacontes a la 
Biblioteca Pública 
- Representació teatral de Bankabaret
- Representació teatral de Jo de major 
vull ser Fermín Jiménez 
- Representació teatral de Història 
d’un pallasso 
- Representació teatral de l’espectacle 
L’Odissea  
- Organització de la IV Trobada 
Literària 
- Concert de Mara Aranda 

VILA-REAL 

2.500,00 € 

- Edició del núm. 16 de la revista Font 
- Representació teatral de Quatre-
cents! 

VINARÒS 
2.500,00 € 

- Campanya de promoció del topònim 
Vinaròs  

GANDIA 

2.500,00 € 

- Representació teatral Sabates en 
l’aire 
- Representació teatral Corral Kaos 
- Actuació musical Marxem de viatge 
- Representació teatral Contes a la 
carta 
- Representació de l’espectacle 
Conta’m una de màgia 
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ARXIU-BIBLIOTECA 

 
 
1. Adequació general del treball als objectius plantejats per al 2014 en la Memòria 
de l’any 2013 
 
 
 
Els objectius proposats en la memòria de l’any 2013 per a l’any 2014 s’han cumplit 
parcialment.  
En l’arxiu, encara que s’ha reorganitzat i desenvolupat el Quadre de Classificació 
Documental, la incorporació de noves sèries documentals s’ha limitat als expedients de 
contractació. Per altra banda, l’elaboració de dossiers documentals temàtics a partir de 
la consulta dels inventaris d’arxius amb fons d’interés per a l’AVL, no s’ha pogut 
realitzar. 
La biblioteca ha complit el seu objectiu general d’incrementar el fons bibliogràfic i de 
donar suport bibliogràfic i documental a la institució. 
La xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV) no ha 
organitzat reunions de treball conjunt ni ha dut a terme cap millora en el programa de 
gestió bibliotecària, degut a la situació general de l’administració.  
 
 
 
2. Arxiu 
 
S’ha mantingut la continuïtat cronològica de les sèries documentals ja custodiades en 
l’arxiu fins a l’any 2013, per mitjà de l’incorporació de la documentació de l’any 2012. 
 
La tasca d’incorporció de noves sèries documentals s’ha centrat en l’estudi de dels 
expedients de contractació, encara que a soles s’han processat els corresponents al 
procediment de contractació obert dels anys 2003 i 2004.  
 
S’ha preparat la documentació de l’any 2008 per a transferir-la a Grado per a la seua 
custodia externa. D’esta manera es manté el sistema d’organització de l’espai segons 
el qual, a soles roman en la seu de la institució la documentació de l’anualitat en curs i 
la dels cinc anys anteriors. Posteriorment es va procedir a la reordenació de les 
prestatgeries buidades.  
 
S’ha fet una revisió de l’inventari topogràfic i s’han especificat les anualitats 
contingudes en cadascuna de les unitat d’emmagatzenatge dels fulls de relació.  
 
En l’arxiu s’han rebut, al llarg de l’any 2014, un total de 52 demandes de documentació 
corresponents als següents tipus documentals: 
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TIPUS DOCUMENTAL NOMBRE DE PRÉSTECS 

Acords de la Junta de Govern 3 
Actes de la Junta de Govern 5 
Actes del Ple 6 
Documents comptables 2 

Beques d’investigació lingüística (treballs) 9 
Convenis (treballs) 5 
Actes seccions i comissions 3 
Documentació Jornades i Simposis 3 
Expedients de beques d’investigació 
lingüística 

7 

Subvencions T5406 3 
Subvencions nominatives 4 
Protocol 2 
 
 
 
La distribució de sol·licituds per tipus documental es la que apareix en este gràfic: 
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3. Biblioteca 
 
La biblioteca de l’AVL ha continuat l’increment del seu fons bibliogràfic per mitjà de la 
compra de novetats editorials que, o bé ens han demanat els usuaris, tant els 
acadèmics com els tècnics, o bé hem adquirit directament des de la unitat després de 
consultar els catàlegs de les editorials, sense necessitat d’haber rebut cap desiderata. 
El fons antic i de materials que ja estan fora del circuit comercial de les llibreries, ha 
crescut per les compres fetes a llibreries de vell que periodicament ens envien o bé els 
seus catalegs generals o llistes d’obres de temàtica afí als interessos de la institució.  
 
La biblioteca també ha rebut algunes donacions fetes pels acadèmics i per algunes 
institucions. A soles s’han catalogat i han passat a formar part del fons bibliogràfic de 
l’AVL, els materials donats que s’adeqüen a les característiques de la biblioteca. 
 
En els gràfics que es mostren a continuació es representen numèrica i percentualment 
les incorporacions de materials a la biblioteca:  
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La distribució de les noves incorporacions al catàleg de la bibloteca segons el tipus de 
material, queda representada en la gràfica següent. Les monografies i els fullets són, 
de nou, els materials més nombrosos.  
 

Multimedia per a 
ordinador

Revistes

Part de monografia

Articles de revista

Fullets

Monografies

Altres (Gravacions 
sonores, 

partitures, material 
gràfic)

 
 
 
L’hemeroteca ha rebut els exemplars corresponents de les publicacions a las que està 
subscrita i a més, ha ingressat els exemplars justificatius de les subvencions 
concedides per a fomentar de l’ús del valencià en les publicacions escrites de carácter 
local o comarcal o de temàtica especialitzada, que convoca anualment l’AVL. La 
catalogació s’ha fet únicament en els casos en els que s’ha considerat que la 
publicació aporta informació d’interés per al fons bibliogràfic.  
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Hem continuat amb el buidatge de les revistes de llengua i literatura i, també, dels 
articles de revistes més generals que destaquen pel seu interés i de les parts de les 
obres compostes que han ingressat el l’any 2014. 
 
Com a preparació per a la commemoració de Carles Salvador com a escriptor de l’any 
2015, hem comprovat el contigut d’obres de la biblioteca que puguen interessar per a 
l’esdeveniment i, en conseqüència, detectades les carències, tractar d’esmenar-les. 
 
 
 
4. Personal  
 
Numèricament la plantilla de personal de la unitat d’arxiu i biblioteca de l’AVL no ha 
experimentat cap canvi durant l’any 2014 però, per necessitats d’altres unitats de 
l’AVL, l’auxiliar de biblioteques ha hagut de dedicar part del seu horari laboral a 
tasques d’auxiliar de gestió administrativa. 
 
 
 
5. Objectius per al 2015 
 

• Processament ordinari de les anualitats corresponents de les sèries documentals ja 
integrades en l’arxiu i, si es possible, incorporació de noves sèries.  
 

• Reprendre la proposta de fer consultes en els inventaris d’alguns arxius que tinguen 
documentació que puga ser interesant per a l’AVL, amb la finalitat de l’elaborar 
dossiers documentals temàtics.  
 

• Continuar la col·laboració amb la xarxa de les BEGV. 
 

• Donar suport bibliogràfic i documental als treballs i esdeveniments que es realitzen 
en l’AVL. 
 

• Incrementar el fons bibliogràfic segons el pressupost destinat per a tal fi. 
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INFORMÀTICA 

 
1. Atenció a usuaris 
 

• Manteniment i actualització dels equips informàtics del usuaris de l’AVL 
• Manteniment i actualització del programari dels usuaris de l’AVL 
• Manteniment i suport del equips portàtils dels acadèmics de l’AVL 
• Atenció de tot tipus d’incidències informàtiques dels usuaris de l’AVL 
• Gestió dels comptes d’usuaris del sistema informàtic intern 
• Gestió dels comptes de correu electrònic corporatiu de la Generalitat 
• Adquisició i substitució de material fungible per a impressores i altres 
• Suport a l’enviament de la felicitació de Nadal i a l’enviament de correus 

massius com per exemple per a la jornada “El repte de l’escriptura: dels arxius i les 
biblioteques al núvol". 
 
2. Programari 
 

• S’obri al públic la consulta web del Diccionari normatiu valencià 
• Finalització del projecte Sigleval3 amb èxit que modifica el programari amb la 

introducció de diverses millores, destacant el procés d’indexació 
• Contractació, control i seguiment de modificacions en Lexval necessàries per a 

la construcció del Portal Terminològic Valencià. 
• Adquisició de llicències d’antivirus 
• Adquisició d’una llicència i instal·lació d’Adobe illustrator 
• Actualització dels programes de gestió de nòmina i de personal de l’empresa 

Wurth s.l. 
• Configuració de Sicalwin per al nou any contable així com de l’aplicació 

“Informatives” d’Hisenda 
• Manteniment de la intranet de l’AVL intra.avl.gva.es 
• Construcció d’una nova base de dades MSAccess que integra una existent fulla 

excel de Publicacions amb una anterior base de dades MSAccess de publicacions. 
• S’ha dut a terme l’adequació dels sistemes gestors de bases de dades a la 

tecnologia partitioning que usa en les noves versions de Cival 
• Contractació del Sigleval4 amb la redacció del plec d’especificacions tècniques 

amb totes les millores en vistes a una immediata publicació del Cival. Remarcar l’ús de 
la tecnologia partitioning per part del SGBD MySql. 

• Construcció en llenguatge html dels documents informatius del DNV al portal de 
la seua consulta web 

• S’ha finalitzat amb èxit la construcció de dues aplicacions per dispositius mòbils 
de consulta del DNV de manera que ja estan preparades per a la seua publicació en el 
Apple Store i en el Google Play 
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3. Maquinari 
 

• Administració i manteniment dels servidors interns Bull novascale R460 amb 
Windows Server 2008 en cluster i de la SAN Bull storeway optima 1500 

• Administració i manteniment de les impressores 
• Gestió de les còpies de seguretat en la llibreria de backup LTO3 
• Manteniment dels servidors linux hostajats al Cetesi per a suportar el web de 

l’AVL així com les aplicacions Java com ara Cival 
• Adquisició de 8 ordinadors personals 
• Adquisició de dos portàtils per als acadèmics 
• Adquisició de dos monitors de 24 polsades i s’ha realitzat l’anàlisi dels 

problemes de compatibilitat d’estos nous monitors pel que fa a les resolucions 
superiors a 1024x768 en aplicacions antigues que no contemplen resolucions altes 

• Adquisició de dues impressores en xarxa amb funcions de fotocopiadora i 
escàner 

• Suport tècnics als terminals mòbils de la Junta de Govern 
 
4. Informació i comunicació 
 

• Manteniment tècnic del portal web www.avl.gva.es que va tindre més de 90.000 
visites de les quals més de 50.000 van ser úniques 

• Modificació de la pàgina principal de l’Acadèmia per a poder realitzar la 
inscripció per Internet a la VIII jornada d’onomàstica, toponímia i antroponímia de 
Vinaròs. I creació d’una base de dades per a la seua gestió interna 

• Disseny i publicació a la web de la campanya “Acosta’t a l’AVL” 
• Contractació del servei de programació web per tindre estadístiques d’accés en 

Google Analytics 
• Creació de pàgines web per continguts de la Secció de Texts Religiosos 

 
5. Infraestructures 
 

• Gestió del contracte d’adhesió al concurs “Utilities” de la Generalitat Valenciana 
• Formalització del contracte d’ampliació d’una unitat virtual del host del Cetesi 

que allotja el portal web de l’AVL. 
• Gestió del contracte d’ampliació a 30 GB del host virtual que allotja el projecte 

Cival 
• Ampliació del contracte de còpies de seguretat dels hosts virtuals 
• Manteniment de l’electrònica de xarxa d’àrea local amb commutadors de la 

marca Cisco i la resolució de l’avaria d’un switch 
• Gestió de les comunicacions WAN mitjançant el contracte “Utilities” de la 

Generalitat amb Telefónica de España 
• Suport als equips i usuaris de la telefonia fixa i mòbil 
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6. Mitjans audiovisuals 
 

• Adquisició d’una pantalla i la instal·lació del projector de l’AVL per a les 
presentacions realitzades a la sala Carmesina. 

• Assistència tècnica en les visites de grups a l’AVL de la campanya “Acosta’t a 
l’AVL” 

• Assistència tècnica a la jornada “El repte de l’escriptura: dels arxius i les 
biblioteques al núvol", amb la preparació de la base de dades per a la gestió i 
desenvolupant un formulari per a la inscripció mitjançant Internet. 

• Assistència tècnica a la jornada “Escriptors Valencians Actuals”, que enguany 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua dedicà a la Nova Cançó. 

• Assistència tècnica a la jornada “Llengua oral i escrita en la comunicació i en 
l’espectacle" 

• Assistència tècnica a la jornada “Les pimes al núvol”. 
• Assistència tècnica a la jornada “I Jornada sobre Llengua i Cultura Valencianes", 

amb la preparació de la base de dades per a la gestió i desenvolupant un formulari per 
a la inscripció mitjançant Internet. 

• Assistència tècnica a la jornada “Jornada Terres, pedres i paraules", amb la 
preparació de la base de dades per a la gestió i desenvolupant un formulari per a la 
inscripció mitjançant Internet. 
 
Es valoraren les beques per a la realització de pràctiques de formació d’informàtica i de 
tècnics en lexicografia, terminologia i onomàstica. Una vegada adjudicades, s’elaborà 
un pla de formació del becari d’informàtica i es va fer un seguiment de la beca que va 
consistir essencialment en la construcció d’un programari de gestió d’enviaments de 
correus massius amb programari lliure com és ara MySQL, tomcat i Java. 
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GABINET DE COMUNICACIÓ 

Al llarg de l’any 2014, el Gabinet de Comunicació ha traslladat a l’opinió pública 
valenciana tots els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, així com les activitats, conferències, presentacions, inauguracions... 
dutes a terme per la institució. 
 
La funció informativa de l’AVL s’ha centrat durant el 2014 en una nova ferramenta 
comunicativa com és Facebook, actiu des del 10 de gener. Les xarxes socials s’han 
convertit en un canal de comunicació ràpid, àgil i d’un notable impacte entre els usuaris 
d’este servici, amb una resposta quasi immediata. 
 
Gràcies a Facebook, l’AVL ha traslladat a la societat moltes més informacions que a 
través dels mitjans generalistes i convencionals, inclosos els diaris digital. Podríem dir, 
sense por a equivocar-nos, que hem multiplicat per deu el nombre de notícies (post) 
respecte a les notes informatives habituals. 
 
La constància en la publicació de ‘post’ ha tingut una clara incidència entre els usuaris 
habituals i diaris d’esta xarxa. Gradualment hem augmentat el nombre de seguidors en 
els primers dotze mesos fins arribar als 4.000. Eixa multiplicació dels seguidors ha 
sigut possible gràcies a la complicitat dels internautes i a l’interés de l’AVL. 
 
La previsió per a 2015 és continuar incrementant el nombre de notícies relacionades 
amb l’activitat de la institució, com també el nombre de seguidors i d’impactes per a 
arribar cada volta a més ciutadans interessats per la llengua. Per ficar un exemple, 
enguany el ‘post’ més vist va arribar a uns 50.000 persones.  
 
Pàgina web 
 
La pàgina web ha sigut la tercera branca comunicativa de la institució. En l’apartat de 
Gabinet de Premsa apareixen penjades totes les notes, comunicats i declaracions 
oficial produïdes durant el 2014. Cap ressaltar el notable increment de visites 
registrades, sobretot a ran de l’aparició del Diccionari normatiu valencià. 
 
Si abans hem fet referència a l’impacte obtingut en Facebook, des del gabinet de 
comunicació hem apuntat la conveniència d’augmentar l’interés per les xarxes socials 
obrint un conter en twitter, una plataforma que ens permetrà arribat en un futur pròxim 
a més ciutadans. 
 
Relacions amb els mitjans 
 
En 2014 hem reforçat les relacions amb els mitjans de comunicació per a millorar la 
informació de l’AVL. Enguany, l’aprovació del Diccionari normatiu valencià i la seua 
posterior publicació en la pàgina web ha constituït el principal assumpte informatiu. El 
DNV ha sigut un revulsiu per a la institució i això s’ha notat informativament parlant. 
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El tancament de la Ràdio Televisió Valenciana, en el mes de novembre, ha sigut un 
altre punt calent des del punt de vista informatiu. En esta qüestió l’AVL s’ha manifestat 
públicament i s’ha implicat de forma clara i contundent sempre reclamant uns mitjans 
públics, de qualitat i en valencià.  
 
En un altre aspecte, Levante TV ha reclamat la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua per a assessorar-los en matèria lingüística en determinats programes 
dels servicis informatius, com ara els espais dedicats a l’oratge, i també en programes 
d’entreteniment.  
 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, podem dir amb total normalitat, interessa als 
mitjans de comunicació. Ja no només per les qüestions sensibles, si no, sobretot, per 
la dinàmica de treball, posicionament davant determinats assumptes relatius a la 
llengua i per la penetració i acceptació cada vegada més evident en el teixit cultural i 
social . 
 
Diaris digitals 
 
Mereix un espai destacat els mitjans digitals. Hui, estos nous mitjans electrònics han 
donat compte de les informacions relatives a l’AVL. Els diaris digitals, sobretot aquells 
escrits en valencià, han proporcionat una major difusió fent costat a la institució. La 
major part també s’han acollit a les ajudes dedicades al foment del valencià. 
 
Actes 
 
Finalment, el Gabinet de Comunicació també s’ha ocupat de deixar constància gràfica i 
audiovisual dels actes oficials de la institució, com es pot comprovar en la pàgina web, 
si bé en este últim exercici, a causa de la crisi i de la reducció pressupostària, s’han 
reduït el nombre d’enregistraments.  
 
En la línia d’anys anteriors, juntament amb el Gabinet de Presidència, també hem 
coordinat tots els actes oficials de la institució, així com les presentacions de llibres, 
publicacions, jornades, conferències i visites públiques a l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, les quals també han disminuït respecte a l’any 2013. 
 
Tot seguit adjuntem en esta memòria del 2014 una relació de les notes de premsa 
redactades, els ‘posts’ publicats en Facebook, les conferències de premsa, els actes 
oficials, les gravacions de l’arxiu audiovisual i, finalment, l’informe elevat al Ple amb les 
activitats desenrotllades i noves propostes d’actuació. 
 
Notes de premsa    46 
Conferències de premsa       6 
Notes en Facebook                   434 
Jornades, actes i presentacions   12 
Documents multimèdia     3 
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RELACIÓ DE NOTES DE PREMSA 2014 
Gener  
L’AVL col·labora en l’edició del llibre dedicat a Jordi Juan 
8-1-14 
L’alcalde d’Algemesí visita l’AVL 
17-1-14 
L’AVL aprova les ajudes per a publicacions, ràdios i diaris digitals locals, i revistes 
d’investigació 
24-1-14 
L’AVL edita el Vocabulari de la Música en col·laboració amb la Federació de Societats 
Musicals i CulturArts 
29-1-14 
L’AVL ha aprovat el Diccionari normatiu valencià amb un ampli consens 
31-1-14 
 
Febrer 
L’AVL puja a la pàgina web el Diccionari normatiu valencià 
5-2-14 
L’AVL considera la definició de valencià ajustada a l’ordenament jurídic 
13-2-14 
El Grup Compromís de l’Ajuntament de València visita l’AVL 
17-2-14 
L’AVL participa en l’edició del major fons bibliogràfic de textos antics valencians 
21-2-14 
L’AVL i la Universitat Politècnica tracten l’equilibri entre el lèxic tradicional i els termes 
científics internacionals 
21-2-14 
Català presidix la presentació del Vocabulari de la música editat per l’AVL amb la 
col·laboració de la FSMCV i CulturArts 
27-2-14 
Març  
L’AVL inicia una nova etapa amb la reordenació dels òrgans de treball després 
d’aprovar el DNV 
7-3-14  
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Ferrer firma un conveni de col·laboració amb la Unió Gremial per a fomentar el 
valencià 
12-3-14 
 
L’AVL s’adherix a la petició per a declarar la festa de les falles Patrimoni Cultural 
Immaterial 
21-3-14 
 
Ramon Ferrer presenta la Jornada d’Onomàstica de Vinaròs 
25-3-14 
 
L’AVL participa en la XIX Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 
28-3-14 
 
Abril  
L’AVL inaugura hui a Vinaròs la VIII Jornada d’Onomàstica 
4-4-14 
 
L’AVL ha destinat més de 300.000 euros al teatre, la música i l’audiovisual en valencià 
des de la seua creació 
11-4-14 
 
L’AVL estarà present a partir de demà en la XL Fira del Llibre de Buenos Aires 
22-4-14 
 
L’AVL ha inaugurat hui l’exposició itinerant sobre Roís de Corella, que recorrerà 
cinquanta municipis valencians 
24-4-14 
 
Maig 
L’obra de Vicent Andrés Estellés a debat en La Nau 
9-5-14 
 
L’AVL dedica una jornada a la Nova Cançó 
16-5-14 
 
L’AVL ha destinat més de dos milions i mig d’euros a la literatura en valencià 
21-5-14 
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L’AVL analitza demà la repercussió de la Nova Cançó en la societat valenciana 
22-5-14 
 
L’AVL reconeix el paper de la Nova Cançó valenciana en la recuperació de la llengua 
pròpia 
23-5-14 
 
L’AVL anuncia noves propostes per a recolzar la cançó en valencià 
24-5-14 
 
L’AVL reclama el compliment de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries i el 
restabliment d’uns mitjans públics en valencià 
25-5-14 
 
Juny  
L’AVL col·laborarà amb l’Ajuntament de Castelló en la creació d’un espai permanent 
dedicat a les Normes del 32 
11-6-14 
 
Vistabella i Xert adopten el seu topònim en valencià 
16-6-14 
 
L’AVL dedica una jornada al llenguatge popular valencià 
18-6-14 
 
L’AVL col·labora amb la campanya Llegir en valencià de la Fundació Bromera 
19-6-14 
 
L’AVL recolza el projecte de Llei d’Impuls de la Cultura i del Mecenatge que prepara el 
Consell 
20-6-14 
 
Juliol  
L’AVL celebra la primera Jornada sobre Llengua i Cultura Popular Valencianes 
1-7-14 
 
L’AVL concedix 500 subvencions a revistes, ràdios i diaris digitals d’àmbit local i 
comarcal en deu anys 
11-7-14 
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L’AVL es reunix amb la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) per a buscar iniciatives 
dirigides a rellançar el món editorial valencià 
22-7-14 
 
L’AVL explica el contingut del DNV i la Gramàtica normativa valenciana en la 
Universitat d’Estiu de Gandia 
24-7-14 
 
Octubre  
 
Vinaròs i Morella, seus del V Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a 
idioma estranger 
16-10-14 
 
L’AVL presenta la biografia de Roís de Corella escrita pel professor Abel Soler 
22-10-14 
 
 
Novembre  
Carles Salvador, Escriptor de l’Any 2015 
6-11-14 
 
L’AVL dedica una jornada a debatre el model de llengua en el món de la comunicació i 
l’espectacle 
11-11-14 
 
L’AVL promou una jornada per a debatre el model de llengua en la comunicació i en el 
món artístic 
14-11-14 
 
L’AVL inicia a Benassal l’Any Carles Salvador 
20-11-14 
 
Benassal, punt de partida de l’Any Carles Salvador 
22-11-14 
 
L’AVL participa en una nova exposició dedicada a Roís de Corella 
27-11-14 
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L’AVL reclama mitjans públics en valencià coincidint amb l’aniversari del tancament de 
RTVV 
28-11-14 
 
Desembre  
L’AVL aprova el manual sobre Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana 
5-12-14 
 
 
 
Documents multimèdia  
-Jornada sobre Escriptors valencians actuals. La Nova Cançó 
Maig 2014 
-Jornada sobre Llengua oral i escrita en la comunicació i en l’espectacle 
Novembre 2014 
-Inauguració Any Carles Salvador 
Novembre 2014 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

�

162



 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA



 

 
 



ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 
 
 

COMPTES ANUALS 
DE L’EXERCICI 2014 
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El pressupost de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a l’any 2014 va ser aprovat per les Corts Valencianes 
per Llei 6/2013 de 26 de desembre de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2014 (DOGV núm. 7.182 de 
30/12/2013) amb un import de 3.265.700,00 €, orgànica 17, i dins de la funció 5, subfunció 541, programa 10, 
“Investigació i normalització lingüística de l’idioma valencià”, i està equilibrat quant a ingressos i despeses. 

El contingut dels Comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de l’exercici 2014, de conformitat amb el que 
preveu el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, és el següent: 

a) Balanç 
b) Compte del resultat economicopatrimonial 
c) Estat de liquidació del pressupost 

c.1 Liquidació del pressupost de despeses 
c.2 Liquidació del pressupost d’ingressos 
c.3 Resultat pressupostari 

d) Memòria 

Estos Comptes anuals han sigut aprovats pel Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el 24 d’abril del 2015. 

La liquidació del pressupost i els documents econòmics, en què es fonamenten els presents Comptes anuals, amb format 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, foren aprovats pel Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el 
24 d’abril del 2015. 
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1.  BALANÇ
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2.  COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

La liquidació del pressupost del 2014 presenta un resultat pressupostari negatiu de -651.971,69 €, obtingut de la 
diferència entre els drets reconeguts nets (1.919.749,11 €) i les obligacions reconegudes netes (2.571.720,80 €). El 
resultat pressupostari ajustat, tenint en compte les despeses finançades durant l’exercici 2014 amb romanent líquid de 
tresoreria (837.003,43 €), és de 185.031,74 €, el que ha disminuït el dèficit de finançament inicial.

El resultat pressupostari negatiu, del pressupost de l’exercici 2014, es conseqüència directa de l’aplicació de 
l’apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei 6/2013 de pressuposts de la Generalitat, executat per la 
Intervenció General, que per la via de la compensació de la despesa a procedit de fet al reintegrament del romanent líquid 
de tresoreria de l’exercici 2013, ja que de la totalitat dels ingressos previstos al pressupost 2.934.810,00 euros, sols s’han 
ingressat 1.919.749,11 €. Este menor reconeixement de drets sobre els previstos reflexa la compensació que s’ha fet 
amb els lliuraments trimestrals de la Generalitat. 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

189



4.  MEMÒRIA

1 L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució de caràcter públic de la Generalitat Valenciana, amb 
personalitat jurídica pròpia, i té com a funció determinar i elaborar, si és el cas, la normativa lingüística de l'idioma valencià, 
així com vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com la 
normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló. 

Els principis i criteris que han d’inspirar l’actuació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua són els que es desprenen 
del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura, el 13 de juliol de 1998 el qual constituïx el preàmbul de la Llei 7/1998,
de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

D’acord amb estos principis, la Llei per tant establix quines són les competències i les funcions de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, així com la seua composició. L'aspecte més important és que els vint-i-un acadèmics han sigut 
elegits per les Corts Valencianes per una majoria de dos terços i per un període de quinze anys, després del qual podran ser 
reelegits, i havent transcorregut els quinze anys de l'elecció, els membres de l'Acadèmia procediran a la primera renovació 
sectorial per cooptació d'un terç dels acadèmics, de manera que en el futur funcionarà, pel que fa a la seua organització 
interna, com una altra Acadèmia de la Llengua habitual. La Llei i el Reglament de la institució també establixen quins són els 
òrgans de l'Acadèmia i indiquen com han de funcionar. 

De conformitat amb el que establix la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els òrgans que s’han 
constituït han sigut el Ple, la Junta de Govern, les seccions i les comissions. L’actual composició de les seccions i 
comissions, va ser va ser definida en l’Acord 4/2012 del Ple de l’AVL pel qual s’aprovà la reestructuració  dels organs de 
treball de l’AVL. 

Les seccions creades són les de Gramàtica, Lexicografia, Onomàstica, Foment de l'Ús del Valencià, Documentació 
Lingüística i Literària. Les comissions creades són les de Diccionari Normatiu, Textos Religiosos, Escriptor de l’Any, 
Llenguatges Específics i Publicacions 

El marc legal i normatiu específic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és: 

 -Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
 -Decret 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (AVL)
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2 NORMES COMPTABLES, PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ 

2.1 ASPECTES GENERALS 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Sindicatura de Comptes, les Corts Valencianes i la resta d’institucions 
recollides en l’article 20.3 de la Llei Orgànica 1/2006 d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana constituïxen la 
Generalitat i en formen part integral. 

Totes estes institucions, amb independència de la seua configuració jurídica, tenen els seus pressuposts integrats 
en el de la Generalitat i tenen un règim específic de gestió dels seus pressuposts i de percepció dels fons. Així,
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua s’integra pressupostàriament com a Secció 17, Servici 05 Producció de béns públics 
de caràcter econòmic, Programa 541.10 Investigació i normalització lingüística del idioma valencià, del pressupost de la 
Generalitat. 

La norma de caràcter general reguladora dels aspectes de gestió pressupostària és la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat (LHPGV). No obstant això, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, les Corts, la Sindicatura de Comptes i la 
resta d’alts òrgans de la Generalitat tenen, com ja s’ha assenyalat, unes característiques específiques recollides en la 
normativa, que poden sintetitzar-se així: 

- Gestió pressupostària completament independent de l’administració del Consell. 
- Cadascuna d’estes entitats constituïx, en general, una secció independent del pressupost de la Generalitat. 
- Tenen un tractament diferenciat dels romanents de crèdit (disposició addicional primera, apartat 1 de la Llei de 

Pressupost de la Generalitat). A diferència del que establix l’article 30 de la LHPGV per als pressuposts d’altres seccions 
del pressupost de la Generalitat, podran incorporar els romanents a exercicis futurs. 

- Les dotacions pressupostàries d’estes seccions es lliuraran per la Tresoreria de la Generalitat, per quartes parts 
trimestrals a nom d’estes seccions (disposició addicional primera, apartat dos de la Llei de Pressuposts de la Generalitat). 
Estes entitats reben els fons consignats en els seus programes pressupostaris de la Tresoreria de la Generalitat 
trimestralment i no estan subjectes a justificació. Esta circumstància implica que estes institucions reben els fons, abans 
que les despeses es realitzen, i per tant queden justificades. 

- L’examen dels comptes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua correspon a la Sindicatura de Comptes. 
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Totes estes característiques distintives aconsellen, per tal de donar-li la màxima transparència informativa, elaborar 
de forma individual els Comptes anuals de la institució i fer-los públics. 

A fi de facilitar la informació més completa possible de la gestió econòmica i pressupostaria de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, s’ha aplicat en la seua integritat el que establix el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

La informació comptable així elaborada, sens dubte, ha de conduir a fer que els comptes expressen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua com a entitat independent, sense perjuí de la integració que, com a secció pressupostaria, procedisca en el 
compte de l’administració de la Generalitat. 

2.2  PRINCIPIS I NORMES APLICADES 

L’Orde de 16 de juliol del 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, aprova el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPGV), que es configura com un pla marc aplicable als diferents ens que 
integren el sector públic de la Comunitat Valenciana. 

Segons el PGCPGV, la informació comptable continguda en els comptes anuals ha de ser accessible a una 
pluralitat d’agents econòmics i socials, en el cas de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, principalment, a les Corts 
Valencianes i els ciutadans en general. 

Els requisits que ha de  complir la informació continguda en els estats comptables periòdics son els següents: 
- Identificabilitat. 
- Oportunitat. 
- Claredat. 
- Rellevància. 
- Raonabilitat. 
- Economicitat. 
- Imparcialitat. 
- Objectivitat. 
- Verificabilitat. 
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L’aplicació dels principis comptables públics, segons establix el PGCPGV, ha de facilitar que els comptes anuals 
expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de l’entitat. 
Estos principis son: 

- Principi d’ entitat comptable 
- Principi de gestió continuada 
- Principi d’uniformitat 
- Principi d’importància relativa 
- Principi de registre 
- Principi de prudència 
- Principi de meritació 
- Principi d’imputació de la transacció 
- Principi del preu d’adquisició 
- Principi de correlació d’ingressos i despeses 
- Principi de no compensació 
- Principi de desafectació 

Les normes de valoració aplicades en l’elaboració dels presents comptes anuals són les incloses en la quinta part 
del PGCPGV: 
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3 INFORMACIÓ DE CARÀCTER FINANCER 

3.1 QUADRO DE FINANÇAMENT (PART I) 
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3.2 QUADRO DE FINANÇAMENT (PART II) 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

195



4.  MEMÒRIA

3.3  ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresoreria amb data 31 de desembre del 2014 ascendix a 1.014.629,36 €, deduït de la suma dels 
fons líquids de tresoreria (1.166.985,41 €), menys les obligacions pendents de pagament (167.035,47 €), més els drets 
pendents de cobrament (14.679,42 €), en la mateixa data.

El romanent de tresoreria, ha disminuït de forma significativa en este exercici 2014 degut a l’aplicació de l’apartat 3 
de la disposició addicional primera de la Llei 6/2013 de pressuposts de la Generalitat, al que per la via de compensació 
s’ha reintegrat la part del romanent de tresoreria corresponent a l’exercici del 2013. 
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3.4  TRESORERIA 
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3.5  CONCILIACIÓ DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL I EL SALDO PRESSUPOSTARI  

        
CONCILIACIÓ DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL I EL SALDO PRESSUPOSTARI 

                 Imports 
1 Resultat economicopatrimonial -631.922,79 €
2 Resultat pressupostari    -651.971,69 €
3 Diferència de resultats     20.048,90 €

Factors de diferència en els resultats 
A) Ingressos pressupostaris no econòmics 
B) Despeses econòmiques no pressupostàries 48.445,27 €
C) Despeses pressupostàries no econòmiques 68.494,17 €
D) Ingressos econòmics no pressupostaris 

4 Diferència en els factors     -20.048,90 €
  Conciliació de diferències (3+4)     0,00 €
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INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA 

4.1 MODIFICACIONS DE CRÈDIT 
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Durant l’exercici pressupostari es van fer cinc modificacions de crèdit: una, per a la incorporació de romanent de 
l’exercici 2013 per un import de 837.003,43 €; la segona, per a ajustar les consignacions del capítol IV per un import de 
17.000,00 euros. La modificació de crèdits implica disminuir la línia de subvenció T5402  codi comptable 2014-4-17-6, 
denominada “ajudes a la investigació lingüística sobre el valencià”, amb 15.000 € i  el concepte pressupostari 17 541.10 
121.02 Complement exercici del lloc en 2.000 €. augmentar la línia de subvenció T5403  codi comptable 2014-4-17-7 
“Beques per a la realització de pràctiques de formació ” en 15.000 € i la línia de subvenció T5405  codi comptable 2014-4-
17-9 “Convenis per a facilitar la dedicació dels acadèmics” en 2.000 €. 
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La tercera va ser una modificació tècnica d’ajust dintre dels capítols IV i VI del pressupost que no afectaven a nivell 
de cap vinculant de crèdit per un import de 17.959,57 €.

La quarta afectava a dos línies de subvenció, disminuint la línia T5424 amb codi comptable 2014-4-17-24 
destinada a ajudes al suport de les revistes d’investigació en i del valencià, ja executada, mitjançant ordre de 
convocatòria ja resolta, per un import de 450 € i augmentar la línia de subvenció nominativa distribuïda T5408, Promoció 
exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana (lectorats) per la mateixa quantitat.

Per últim la quinta modificació es va fer per aconseguir una major execució final de la despesa, amb l’ajust de 
crèdits entre els capítols I, II i IV del pressupost per un import de 187.800 euros. En les despeses del capítol I, les 
disminucions foren a nivell d’article i capítol pressupostari, en el capítol II, increment en les despeses del capítol, en el 
capítol IV disminució en línies de subvenció de caràcter genèric i nominatives ja executades i justificades per menor 
import del previst. El pressupost del 2014 va suposar una disminució global de les despeses respecte a l’any anterior del 
10,14%, i esta disminució va ser especialment significativa en el capítol II, que va suportar pràcticament el quaranta per 
cent de esta reducció. La previsió de despeses fins al final de l’exercici, feu necessari un reajust pressupostari per dotar 
de majors crèdits a este capítol procedents dels estalvis realitzats en la resta del pressupost.

Per altra banda, les bases d’execució del pressupost del present exercici pressupostari establixen que totes les 
despeses es deuen de comptabilitzar a nivell de subconcepte pressupostari, encara que tinguen vinculants de crèdit a 
nivell superior. Per  tant, en totes les modificacions s’ha procurar evitar l’existència de saldos de crèdits disponibles 
negatius en subconceptes pressupostaris a fi d’aplegar al final de l’exercici sense saldos negatius. 
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4.2 EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ 

Els projectes d’inversió, encara que tenen una mateixa denominació, varien el seu codi de projecte cada any, amb la 
qual cosa els crèdits que s’arrosseguen a anys successius (import definitiu del projecte) són els compromesos a l’any inicial 
d’estos. En els projectes de l’exercici corrent l’import definitiu arreplega les variacions que, per modificacions de crèdits, s’han
produït durant l’any.  

El total adjudicat també engloba les anualitats futures compromeses en expedients de caràcter plurianual i varia en 
anys successius si algun expedient no s’executa en la seua totalitat. Només apareixeran en exercicis posteriors els projectes 
que al finalitzar l’exercici tenen un saldo de disposició superior a zero.  

PROJECTES D'INVERSIÓ 

    
IMPORT 
INICIAL IMPORT DEF. TOTAL   

ANUALITATS 
FUTURES   OBLIGACIONS RECONEGUDES SALDO  

CODI DENOMINACIÓ PROJECTE PROJECTE ADJUDICAT 2015 2016 2017 1 DE GENER A L'EXERCICI TOTAL DISPOSICIÓ 

2009/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE EL 
VALENCIÀ 127.004,39 59.448,12 59.448,12     53.448,12 0,00 53.448,12 6.000,00 

2010/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE EL 
VALENCIÀ 186.757,80 186.757,80 9.807,63       4307,63 5.500,00 9.807,63 0,00 

2011/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE EL 
VALENCIÀ 147.109,25 144.109,25 72.816,07       48.576,75 0,00 48.576,75 24.239,32 

2012/4/17/4 QI000 EQUIPS I MATERIAL 
INFORMÀTIC 35.000,00 89.305,69 70.979,69       23.174,00 32.055,69 55.229,69 15.750,00 

2012/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE EL 
VALENCIÀ 127.000,00 120.397,68 62.115,60 1.770,00     36.794,37 14.701,50 51.495,87 10.619,73 

2013/4/17/1 QN000 INVERSIÓ EN BENS 
DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 20.000,00 9.300,00 1.833,58       1.561,03 272,55 1.833,58 0,00 

2013/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE EL 
VALENCIÀ 116.430,00 47.303,50 29.835,83   5.000,00   9.835,83 9.779,92 19.615,75 10.220,08 

2014/4/17/1 QN000 EQUIPAMENT PER A 
PRIMER FUNCIONAMENT 10.000,00 10.000,00 385,38       0,00 385,38 385,38 0,00 

2014/4/17/2 OB000 FOND BILIOGRÀFICS I 
DOCUMENTALS 8.000,00 8.000,00 7.490,47       0,00 7.490,47 7.490,47 0,00 

2014/4/17/3 EC000 CONSTRUCCIÓ DE 
NOVA PLANTA 6.000,00 6.000,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 

2014/4/17/4 QI000 EQUIPE I MATERIAL 
INFORMÀTIC 30.000,00 31.316,53 31.316,53 1.320,00     0,00 10.781,66 10.781,66 20.534,87 

2014/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE EL 
VALENCIÀ 55.005,00 45.005,00 41.000,00 10.000,00     0,00 0,00 0,00 41.000,00 
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4.3 ROMANENTS DE CRÈDIT 

  ROMANENTS COMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS 

CAPITOL INCORPORABLES  

NO INCORPORABLES  
(Incorporables per 
Art.20.3 Estatut 
d'Autonomia i Disp Addic 
1 Llei de Pressupost) INCORPORABLES  

NO INCORPORABLES 
(Incorporables per 
Art.20.3 Estatut 
d'Autonomia i Disp 
Addic 1 Llei de 
Pressupost)

1 PERSONAL 121.062,96 0,00 0,00 20.948,96
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I 
DESPESES DE FUNCIONAMENT 143.986,28 0,00 91.695,04 490.144,75
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 150.891,17 0,00 450,00 31.498,68
6 INVERSIONS REALS 62.304,19 0,00 86.810,60 0,00

TOTAL 478.244,60 0,00 178.955,64 542.592,39

Els romanents de crèdit són crèdits pressupostaris que, en finalitzar l’exercici, no han arribat a la fase de contracció 
de l’obligació. 

D’acord amb l’article 30.1 de la LHPGV, tots els crèdits que, en finalitzar l’exercici, no hagen arribat a la fase de 
reconeixement de l’obligació es consideraran nuls de ple dret. No obstant això, l’apartat 2 del mateix article exceptua 
d’eixe règim els crèdits que complisquen determinades condicions i que són els que denominem romanents de crèdit 
incorporables al pressupost de l’exercici següent: 

- Crèdits que garantixen compromisos de despesa contrets fins a l’últim dia de l’exercici (crèdits en fases A i/o D). 
- Crèdits per a operacions de capital (crèdits dels capítols 6, 7, 8 i 9 en fase de crèdit disponible, retenció de crèdit, 

A i/o D.). 
- Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectes (en fase de crèdit disponible, retenció de 

crèdit, A i/o D). 
- Els generats i finançats amb majors ingressos dels prevists (en fase de crèdit disponible, retenció de crèdit, A i/o 

D).
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A estos tipus de romanents de crèdit, que no s’anul·len automàticament al finalitzar l’exercici pressupostari cal 
afegir els que, en referència a les institucions de l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia, preveu la disposició addicional 
primera de les lleis de pressuposts anuals, que afecta tots els crèdits consignats per estes institucions que no hagen 
arribat a la fase d’obligació al finalitzar l’exercici. 

L’objectiu del punt 1 de la disposició addicional primera de la llei de pressuposts, sobre incorporació de romanents, 
seria la disponibilitat d’eixos crèdits no executats en exercicis futurs, que formarien part del romanent de tresoreria de 
lliure disposició, per a finançar modificacions pressupostàries que s’han de realitzar en exercicis futurs. 

4.4 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. FORMES D'ADJUDICACIÓ    

TIPUS DE CONTRACTE   
FORMES

D'ADJUDICACIÓ   TOTAL 

  NEGOCIAT OBERT ADJ. DIRECTA   
SUBMINISTRAMENT    67.625,22 67.625,22

SERVICIS 173.701,08 173,701,08

TOTAL 0,00 0,00 241.326,30 241.326,30

No s’ha realitzat a l’exercici pressupostari 2014, ninguna adjudicació pels procediments  negociat ni obert.  

L’adjudicació directa recull els adjudicataris amb un import anual contractat, en un o diversos contractes, superior als 
3.000 euros. S’ha treballat amb 39 adjudicataris als que s’ha fet  221 adjudicacions, de les que un 60,2% corresponien a 
contractes de prestació de serveis i un 39,8% a subministraments. En la majoria d’estes contractacions s’han demanat 
ofertes a mes d’una empresa.  
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Amb data 31 de desembre no hi ha cap contracte amb reserva de crèdit de l’exercici 2014 pendent d’adjudicar. Hi ha 

un expedient en licitació per tramitació avançada, “Servicis d’emmagatzematge i suport logístic de publicacions” amb caràcter 

plurianual ( anualitat 2015 per un import de  48.400 € i  anualitat 2016 per un import de  48.400 €). 

4.5 SUBVENCIONS CONCEDIDES 

CODI NORMATIVA FINALITAT 
IMPORT  
PREVIST

IMPORT 
CONCEDIT  

IMPORT 
CONCEDIT  
LIQUIDAT A 
1 DE GENER

IMPORT 
CONCEDIT 
PENDENT

DE
LIQUIDAR 

A 1 DE 
GENER 

IMPORT 
CONCEDIT/ 
ANUL·LAT 

EN
L'EXERCICI 

IMPORT 
LIQUIDAT 

EN
L'EXERCICI 

IMPORT 
CONCEDIT 
PENDENT

DE
LIQUIDAR A 

31 DE 
DESEMBRE

2011/4/17/10 
ACORD J. 
GOVERN 

T5406 AJUDES A LES ACTUACIONS 
D'ESTUDI I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 54.000,00 28.540,00 26.540,00 2.000,00   0,00 2.000,00 

2012/4/17/10 
ACORD J. 
GOVERN 

T5406 AJUDES A ACTUACIONS 
D'ESTUDI I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 60.000,00 30.161,31 26.000,31 4.161,00   0,00 4.161,00 

2013/4/17/9 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUIDA 

T5405 CONVENIS PER A FACILITAR LA 
DEDICACIÓ DELS ACADÈMICS 31.000,00 31.000,00 25.000,00 6.000,00   6.000,00 0,00 

2013/4/17/10 
ACORD J. 
GOVERN 

T5406 AJUDES A ACTUACIONS 
D'ESTUDI I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 33.200,00 19.883,23 4.708,63 15.174,60   14.634,60 540,00 

2013/4/17/11 NOMINATIVA 

T5407 AJUDES A LA DIFUSIÓ I 
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ ENTRE 
ELS IMMIGRANTS 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00   44.444,00 5.556,00 

2013/4/17/12 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUIDA 

T5408 PROMOCIÓ EXT. DE LA 
LLENGUA, LA LITER. I LA CULT. 
VALENCIANA (LECTORATS) 27.000,00 24.775,00 16.575,00 8.200,00   8.200,00 0,00 

2013/4/17/14 NOMINATIVA 
T5409 FOMENT DE LA INTEGRACIÓ 
LINGÜÍSTICA EN VALENCIÀ 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00   9.000,00 0,00 

2013/4/17/15 NOMINATIVA 
T5411 PROMOCIÓ DEL LLIBRE 
VALENCIÀ  15.000,00 15.000,00 5.941,73 9.058,27   9.058,25 0,02 

2013/4/17/16 NOMINATIVA 
T5414 FOMENT DE L'ESCRIPTURA EN 
VALENCIÀ EN L'ÀMBIT ESCOLAR 8.000,00 8.000,00   8.000,00   8.000,00 0,00 

MEMÒRIA ANUAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA DE L’ANY 2014

205



4.  MEMÒRIA

2013/4/17/17 
ORDRE 
CONVOC. 

T54 13 FOMENT DE L'ÚS DEL 
VALENCIÀ EN ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 50.000,00 50.000,00   50.000,00   40.888,91 9.111,09 

2013/4/17/23 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUIDA 

T5423 SUPORT A AJUNTAMENTS AMB 
CONVENIS SINGULARS PER 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
FOMENT DEL VALENCIÀ 15.000,00 11.399,67   11.399,67   11.399,67 0,00 

2014/4/17/7 
ORDRE 
CONVOC. 

T5403 BEQUES PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE 
FORMACIÓ 53.160,00 53.130,67   0,00   53.023,24 107,43 

2014/4/17/9 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUIDA 

T5405 CONVENIS PER A FACILITAR LA 
DEDICACIÓ DELS ACADÈMICS 10.000,00 6.000,00   0,00   6.000,00 0,00 

2014/4/17/10 
ACORD J. 
GOVERN 

T5406 AJUDES A ACTUACIONS 
D'ESTUDI I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 30.000,00 14.415,00   0,00   3.415,00 11.000,00 

2014/4/17/11 NOMINATIVA 

T5407 AJUDES A LA DIFUSIÓ I 
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ ENTRE 
ELS IMMIGRANTS 12.000,00 12.000,00   0,00   0,00 12.000,00 

2014/4/17/12 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUIDA 

T5408 PROMOCIÓ EXT. DE LA 
LLENGUA, LA LITER. I LA CULT. 
VALENCIANA (LECTORATS) 24.450,00 24.450,00   0,00   10.250,00 14.200,00 

2014/4/17/14 NOMINATIVA 
T5409 FOMENT DE LA INTEGRACIÓ 
LINGÜÍSTICA EN VALENCIÀ 6.000,00 6.000,00   0,00   0,00 6.000,00 

2014/4/17/15 NOMINATIVA 
T5411 PROMOCIÓ DEL LLIBRE 
VALENCIÀ  9.000,00 9.000,00   0,00   0,00 9.000,00 

2014/4/17/16 NOMINATIVA 
T5414 FOMENT DE L'ESCRIPTURA EN 
VALENCIÀ EN L'ÀMBIT ESCOLAR 4.000,00 4.000,00   0,00   0,00 4.000,00 

2014/4/17/17 
ORDRE 
CONVOC. 

T54 13 FOMENT DE L'ÚS DEL 
VALENCIÀ EN ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 44.000,00 44.000,00   0,00   0,00 44.000,00 

2014/4/17/18 NOMINATIVA 

T5417 CAMPANYA DE CURSOS DE 
VALENCIÀ PER A ASS. DE PARES I 
MARES D'ALUMNES 4.000,00 4.000,00   0,00   4.000,00 0,00 

2014/4/17/19 NOMINATIVA 
T5415 CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA 
LECTURA EN VALENCIÀ 7.000,00 7.000,00   0,00   0,00 7.000,00 

2014/4/17/22 NOMINATIVA 
T7155 FOMENT DE LA MATRICULACIÓ 
EN VALENCIÀ 10.000,00 10.000,00   0,00   0,00 10.000,00 

2014/4/17/23 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUIDA 

T7156 SUPORT ALS AJUNTAMENTS 
AMB CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
SINGULAR AMB L'AVL 15.000,00 12.500,00   0,00   0,00 12.500,00 

2014/4/17/24 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUIDA 

T7157 SUPORT A LES REVISTES 
D'INVESTIGACIÓ EN I DEL VALENCIÀ 9.550,00 9.366,74   0,00   0,00 9.366,74 
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4.6 CONVENIS 

CONVENIS SIGNATS A L'EXERCICI 2014 
  COOPERACIÓ % COL·LABORACIÓ % IMPORT TOTAL 
CAPITOL 2       0,00
CAPITOL 4   42.950,00 40,33 42.950,00
CAPITOL 6       0,00

TOTAL 0,00   42.950,00   42.950,00

El percentatge dels convenis de col·laboració firmats en l’exercici (42.950,00 euros), quant als crèdits disposats, 
consignats en línies de subvenció genèriques (106.497,41 euros), és del 40,33 %. Les línies de subvenció nominatives, no 
desenvolupades per mitjà de convenis, ascendixen en l’exercici a 52.000,00 euros, i el crèdit total consignat en línies de 
subvenció és de 238.160,00 euros. Tant els convenis com les línies nominatives han sigut aprovades pel Ple de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 

CONVENIS I SUBVENCIONS NOMINATIVES MES SIGNIFICATIVES

CODI FINALITAT / BENEFICIARI    % 
CAPÍTOL / 
IMPORT 

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ ENTRE ELS EMIGRANTS (CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA) 

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/11 10,97 12.000,00

PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I LA 
CULTURA VALENCIANA (LECTORATS UNIVERSITAT AMIENS)   

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/12 9,37 10.250,00

FOMENT DE LA MATRICULACIÓ EN VALENCIÀ (FUNDACIÓ ESCOLA 
VALENCIANA)

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/22 9,14 10.000,00

T5411 PROMOCIÓ DEL LLIBRE VALENCIÀ (ASSOCIACIÓ D'EDITORS 
DEL PAÍS VALENCIÀ) 

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/15 8,23 9.000,00

PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I LA 
CULTURA VALENCIANA (LECTORATS UNIVERSITAT DE CAMBRIDGE)  

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/12 7,50 8.200,00

CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA LECTURA EN VALENCIÀ (FUNDACIÓ 
BROMERA) 

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/19 6,40 7.000,00

PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I LA 
CULTURA VALENCIANA (LECTORATS UNIVERSITAT DE TORI)   

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/12 5,49 6.000,00

FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LINGÜÍSTICA EN VALENCIÀ  (FUNDACIÓ 
ESCOLA VALENCIANA) 

CAPÍTOL 4 
2014/4/17/14 5,49 6.000,00
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Per a relacionar els convenis i les subvencions nominatives més significatives, s’ha tingut en compte, que el seu 
import superara el 5% del crèdit total disposat en la formalització de convenis i la concessió de subvencions nominatives en 
l’exercici 2014. 

4.7  PERSONAL 

La composició de la plantilla de personal de l’AVL, segons la nova relació de llocs de treball aprovada pel Decret del 
Consell 71/2006, de 26 de maig, és la següent:

La situació amb data 31 de desembre, de la plantilla, per categories, llocs ocupats i retribucions abonades (excepte 
càrregues socials), durant l’exercici 2014, és la següent: 

   

CATEGORIA 
NÚM.

PERCEPTORS IMPORT 

ALTS CÀRRECS 1 58.277,60

PERSONAL EVENTUAL 3 171.548,90

PERSONAL FUNCIONARI 22 881.510,85

PERSONAL INTERÍ 5 167.046,04

TOTAL 31 1.278.383,39

    GRUP A1 GRUP A2 
GRUP

C1 
GRUPS
C1/C2 GRUP C2 TOTAL 

ALTS CÀRRECS 1        1

PERSONAL EVENTUAL 3        3

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 4 1 1 4 4 14 

UNITAT DE RECURSOS TECNICOLINGÜÍSTICS 3 10      13 

TOTAL 2012 11 11 1 4 4 31 

TOTAL 2013 11 11 1 4 4 31 
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4.8  CREDITORS PRESSUPOSTARIS 

El saldo d’este epígraf del balanç, amb data 31 de desembre del 2014, està format per: 

SALDO
OBLIGACIONS PENDENTS DE PRESSUPOSTS CORRENT 40.615,29
OBLIGACIONS PENDENTS DE PRESSUPOSTS TANCAT 0,00

TOTAL 40.615,29

4.9 COMPROMISOS DE DESPESES AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS 

PARTIDA        
COMPROMISSOSDE DESPESA AMB CÀRREC 

D'EXERCICIS POSTERIORS 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ     2015 2016 2017 ANYS SUCCESIUS 
17 54110 22201 TELEFÒNIQUES   2.129,44   
17 54110 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES, CELEBRACIÓ D'ACTES I CURSOS 35.000,00
17 54110 22702 SEGURETAT     9.583,20   
17 54110 22707 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 13.823,60   
17 54110 22799 ALTRES     6.000,00   
17 54110 64001 DESPESES DE RECERCA CIENTÍFICA I TÈCNICA 11.770,00 5.000,00     
17 54110 64501 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 1.320,00       
      TOTAL 79.626,24 5.000,00 0,00 0,00

El compromisos referits a comunicacions telefòniques es deriven de l’adhesió al projecte de serveis de 
telecomunicacions UTILITIS de la Generalitat Valenciana. Les despeses diverses, arrepleguen el patrocini de les traduccions 
a altres llengües d’autors valencians firmat amb l’Institut Ramon Llul i els treballs tècnics estan relacionats amb els treballs
preparatoris de l’escriptor de l’any 2015, (Carles Salvador) . En el subconcepte d’altres, esta consignat l’import de l’anualitat
2015 del servici d’emmagatzematge i suport logístic de l’AVL.   Els integrats en les despeses de recerca científica i tècnica es
corresponen amb el conveni d’investigació firmats amb l’Institut Valencià de la Música i els contractes per a l’elaboració del 
vocabulari de les festes valencianes i del projecte d’investigació del corpus informatitzat valencià (CIVAL).
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OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 
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5.  INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DE L’INGRÉS PÚBLIC

5. INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DE L’INGRÉS PÚBLIC

5.1 PROCÉS DE GESTIÓ 

Els únics recursos financers de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua són els consignats en les respectives lleis de 
pressuposts, posteriorment lliurats trimestralment per la Tresoreria de la Generalitat. Estos recursos es dividixen en dos 
parts: els fons que provenen de transferències de la Generalitat ( 99,86 %) i els que genera la mateixa Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, producte dels interessos abonats per les entitats financeres i per la venda de publicacions. 

Encara que els fons de la Generalitat no són estrictament ingressos, ja que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
és part intrínseca de la Generalitat, i en puritat és una mera transferència interna de fons de Tresoreria als comptes 
bancaris de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a efectes de gestió pressupostària, comptable i de control de la 
institució, s’ha considerat necessari elaborar un estat d’ingressos i comptabilitzar-los en el capítol 4 del pressupost 
d’ingressos. 

  PRESSUPOST  DRETS  DRETS  RECAPTACIÓ  PENDENT DE  
CAPÍTOLS INICIAL 2013 % NETS % CANCEL·LATS % NETA % COBRAMENT % 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES INGRESSOS 2.000,00 0,07 4.065,65 0,21 0,00 0,00 2.494,80 61,36 1.570,85 38,64 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.812.080,00 95,83 1.861.526,54 96,97 0,00 0,00 1.861.526,54 100,00 0,00 0,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 0,07 10.680,34 0,56 0,00 0,00 10.680,34 100,00 0,00 0,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 118.430,00 4,04 43.476,58 2,26 0,00 0,00 43.476,58 100,00 0,00 0,00 
TOTAL 2.934.510,00 100,00 1.919.749,11 100,00 0,00 0,00 1.918.178,26 99,92 1.570,85 0,08 

Els ingressos del Capítol 4 Transferències corrents, i els del Capítol 6, Transferències de capital, es corresponen 
en la seua totalitat amb les quantitats consignades, a favor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la Llei 6/2013 de 
26 de desembre de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2014. Estes transferències constituïxen la principal font 
d’ingressos de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja que representen el 99,23% dels drets reconeguts en el 
pressupost de l’exercici 2014. 

La recaptació neta dels recursos propis que genera l’AVL ha sigut del 89,35%, i els drets reconegut pendent de 
cobrament (0,08%) estan relacionats en la seua totalitat amb la gestió del fons editorial de l’AVL. 
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.
5.2 APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

No s’ha aplicat, per a finançar modificacions del pressupost de despeses, cap quantitat del romanent de tresoreria 
no afectat, existent amb data 31 de desembre del 2013. El romanent de tresoreria, ha disminuït de forma significativa en 
este exercici 2014 degut a l’aplicació de l’apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei 6/2013 de pressuposts de 
la Generalitat, al que per la via de compensació s’ha reintegrat la part del romanent de tresoreria corresponent a l’exercici 
del 2013. 

5.3 DRETS QUE S’HAN DE COBRAR DE PRESSUPOSTS TANCATS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ 

PENDENT DE 
COBRAMENT 

A 1 DE 
GENER 

TOTAL DRETS 
CANCEL·LATS RECAUDACIÓ

PENDENT DE 
COBRAMENT 

A 31 DE 
DESEMBRE

2007.17.31000 

VENDA DE PUBLICACIONS I 
SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES 1.712,94     1.712,94

20011.17.31000 

VENDA DE PUBLICACIONS I 
SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES 34,29     34,29

2013.17.31000 

VENDA DE PUBLICACIONS I 
SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES 1.728,57   1.728,57   

TOTAL 3.475,80   1.728,57 1.747,23

Durant l’exercici s’han recaptat el 49,73 % dels drets existents l’1 de gener, procedents d’exercicis tancats. Queden 
pendents de cobrament 34,29 euros per vendes de publicacions i la liquidació a la llibreria Llig de la Generalitat corresponent
al  quart trimestre de l’any 2007.
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No hi ha despeses amb finançament afectat a l’hora de tancar l’exercici. 
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En este exercici pressupostari s’ha continuat la gravació de les fitxes d’inventari corresponents als comptes 
d’immobilitzat que han tingut variacions en l’exercici 2014, incorporant a l’inventari inicial, 64 noves fitxes de béns, amb la
qual cosa s’ha arribat a 1.044 fitxes de béns inventariats. En el supòsit que un dels béns que s’ha d’inventariar tinga 
caràcter plurianual i el reconeixement de les obligacions de pagament es realitze en diferents exercicis pressupostaris, es 
procedix a inventariar el bé en el moment de realitzar l’últim reconeixement d’obligació i fer-ne l’acta de recepció. En 
l’exercici no s’han produït resolucions de baixa en l’inventari. 

Per a poder classificar els béns que s’han d’inventariar, es va fer, en l’exercici 2004, la  definició d’epígrafs. Donat 
que la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, no te desplegada una classificació detallada per epígrafs, se n’ha 
fet una de pròpia a partir de la codificació del Reglament de Béns de les entitats locals i la realitzada per la Diputació de 
Barcelona.

S’ha optat per una classificació molt àmplia que ens done la possibilitat  de poder anar integrant sense dificultat les 
noves situacions patrimonials en què es puga veure l’AVL i, en general, s’han obert els epígrafs on teníem algun bé que 
s’havia d’inventariar. En este exercici s’ha obert un nou epígraf que arreplega els bens relacionats amb els drets de 
reproducció, distribució i comunicació. 

Encara que no utilitzem de manera directa la classificació estatal, cada epígraf d’inventari s’ha associat a un grup 
que es correspon amb els epígrafs de la classificació estatal, amb la finalitat que quan es desplegue la llei autonòmica, 
l’inventari s’hi ajuste en els seus trets fonamentals.

Els epígrafs s’han dividit per tipus de béns segons la següent classificació: 

Epígraf 31 a1     Immobles Patrimonials
Epígraf 31 a1 1  Instal·lacions tècniques i administratives 
                1  Instal·lacions tècniques 
 2 Instal·lacions administratives    

Epígraf 33 a2     Altres béns mobles patrimonials 
Epígraf 33 a2 1  Llibres i publicacions 
Epígraf 33 a2 2  Mobiliari       
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                1  Taules i ales auxiliars 
 2  Calaixos 
 3 Seients 
 4 Sofàs 
 5 Armaris i prestatgeries 
 6 Llums 
 7 Mobiliari auxiliar 
Epígraf 33 a2 3  Maquinari informàtic                  

1 Monitors 
2 Ordinadors 
3 Impressores 
4 Altre maquinari 

Epígraf 33 a2 4  Equipament general d’oficina 
1 Reproducció 
2 Telefonia 
3 Material general 

Epígraf 33 a2 5  Altre equipament 

Epígraf 34 a1     Propietat intel·lectual patrimonial 
Epígraf 34 a1 1  Estudis lingüístics 

1 Estudis lingüístics  
2 Estudis lingüístics (convenis) 

Epígraf 34 a1 2  Disseny de marca 
Epígraf 34 a1 3  Drets de reproducció, distribució i comunicació 

Epígraf 34 a2     Propietat industrial patrimonial 
Epígraf 34 a2 1  Llicències informàtica

1 Llicències informàtiques 
2 Programari informàtic 

Epígraf 34 a2 2  Disseny de programari 
1 Programari 
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El valor actual dels béns inventariats el 31 de desembre del 2014 ha sigut de 1.753.416,19 €, i coincidix amb el 
valor comptable que reflectix el balanç de l’AVL, amb el següent desglossament per epígrafs: 

Epígraf 31 a1 1  Instal·lacions tècniques i administratives            59.508,87 € 
Epígraf 33 a2 1  Llibres i publicacions           203.193,81 € 
Epígraf 33 a2 2  Mobiliari          279.829,67 € 
Epígraf 33 a2 3  Maquinari informàtic             202.395,20 € 
Epígraf 33 a2 4  Equipament general d’oficina       35.095,85 € 
Epígraf 33 a2 5  Altre equipament            12.574,61 € 
Epígraf 34 a1 1  Estudis lingüístics         676.551,67 € 
Epígraf 34 a1 3  Drets de reproducció, distrib. i comunicació     16.520,00 € 
Epígraf 34 a2 1  Llicències informàtica         43.251,74 € 
Epígraf 34 a2 2  Disseny de programari        224.494,77 € 

Total general      1.753.416,19 € 

Balanç de situació a  31/12/2014 

210 Despeses d’investigació i desenrotllament               676.551,67 € 
215 Aplicacions informàtiques        267.746,51 € 
216 Propietat intel·lectual          16.520,00 € 
221 Construccions administratives          38.473,22 € 
222 Instal·lacions tècniques          21.035,65 € 
226 Mobiliari        330.160,65 € 
227 Equips per a processos d’informació        199.734,68 € 
229 Altre immobilitzat material               203.193,81 € 
          Total general 1.753.416,19 €

L’expressió comptable de la depreciació que patixen els béns de l’immobilitzat no financer queda reflectida en 
l’amortització anual d’estos. De tots els béns inventariats, no han sigut objecte d’amortització l’epígraf 33 a2 1  “Llibres i 
publicacions”, l’epígraf 34 a1 1  “Estudis lingüístics” i l’epígraf 34 a1 3  “Drets de reproducció, distribució i comunicació” ja
que, en general, no complixen la condició de tindre una vida útil limitada.
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Les quotes d’amortització s’han delimitat tenint en compte les taules publicades per la Intervenció General de 
l’Estat, on es fixen les vides útils, a nivell d’orientació, d’amortització dels béns. Els períodes d’amortització s’han gravat 
per epígrafs i comptes segons el detall següent: 

COMPTE CONCEPTE ANYS COEFIC. EPIGRAFS  AVL   EP. ESTAT 

2150 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 5 20% 34 a2 1 34 a2 2   7

2212 CONSTRUCCIONS ADMINISTRATIVES 15 6,67% 31 a1 1     113 

2220 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 9 11,11% 31 a1 1     22 

2260 MOBILIARI 10 10% 33 a2 2 33 a2 3 33 a2 4 33 a2 5 41 

2270 EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ 5 20%   33 a2 3 33 a2 4 6

El càlcul de l’amortització que s’ha de realitzar en l’exercici 2014 s’ha carregat a comptes de l’article 68 “Dotacions 
per a amortitzacions” per un import total per a l’amortització del immobilitzat de 48.445,27 €. Esta operació ha sigut 
registrada en l’assentament comptable número 4.830, corresponent a l’amortització del immobilitzat material 26,099,26 € i 
a l’amortització de l’immobilitzat immaterial 22.346,01 €.
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8.  INFORMACIÓ SOBRE  ELS FONS PROPIS

 El moviment dels fons propis a l'exercici de 2014 ha estat el següent: 

Concepte Saldo 31/12/2013

Traspàs dels 
resultats 2013 a 
Resultats 2014 

Saldo
31/12/2014 

PATRIMONI 506.738,44 506.738,44

RESULTATS NEGATIUS EXERCICIS 
ANTERIORS -1.667.488,13 -1.667.488,13

RESULTATS POSITIUS EXERCICIS 
ANTERIORS 3.896.555,23 3.896.555,23

RESULTAS DE L'EXERCICI 2013 -1.667.488,13 1.667.488,13 0,00

RESULTAS DE L'EXERCICI 2014 -631.922,79 -631.922,79
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9.  INDICADORS PRESSUPOSTARIS, FINANCERS I PATRIMONIALS
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9.  INDICADORS PRESSUPOSTARIS, FINANCERS I PATRIMONIALS
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