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ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
 
 
Preàmbul 
 
 
(...) 
 
 També es definix la llengua valenciana com a pròpia de la Comunitat 
Valenciana i l’idioma valencià, junt amb el castellà, els dos idiomes oficials. 
S’incorporen a l’Estatut les institucions creades després de la promulgació de la 
Llei Orgànica 5/1982 i al mateix temps es ressenya en l’idioma valencià el nom 
de totes les institucions valencianes perquè siguen utilitzades així, tant quan 
s’escriga, o es parle, en valencià com en castellà. 
 
 Igualment, és motiu d’esta reforma el reconeixement de la Comunitat 
Valenciana, com a Nacionalitat Històrica per les seues arrels històriques, per la 
seua personalitat diferenciada, per la seua llengua i cultura i pel seu Dret Civil 
Foral. 
 
(...) 
 
 Pretén també esta reforma l’impuls i desenrotllament del Dret Civil Foral 
Valencià aplicable, del coneixement i l’ús de la llengua valenciana, de la cultura 
pròpia i singular del nostre poble, i dels seus costums i tradicions. Per això el 
desenrotllament legislatiu de les competències de La Generalitat, en plena 
harmonia amb la Constitució Espanyola, procurarà la recuperació dels 
continguts d’Els Furs del Regne de València, abolits per la promulgació del 
Decret de 29 de juny de 1707. 
 
(...) 
 
 S’incorporen a l’Estatut totes aquelles institucions de La Generalitat que 
es van crear després de la seua aprovació. Es denominen en valencià totes 
elles, i s’elimina el gentilici Valenciana després de Generalitat.   
 
(...) 
 
 
Article sext 
 

1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 
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   2.  L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el 
castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a 
usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià. 
   3.  La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà 
les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement. 
   4.  Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 
   5.  S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. 
   6. La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en 
l’Administració i l’ensenyament. 
   7. Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una 
llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i 
de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.  
   8.  L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma 
valencià. 
 
 
Article 9.2 
 
(...) 
 
    Així mateix, els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a 
l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos 
llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada. 
 
 
Article 20.3 
 
   3. Són també institucions de La Generalitat la Sindicatura de Comptes, el 
Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social. 
 
 
Article 25.5 
 
    5.  Les Lleis de La Generalitat seran promulgades, en nom del Rei, pel seu 
President i publicades en les dos llengües oficials al Diari Oficial de La 
Generalitat en el termini de 15 dies des de la seua aprovació, i al Butlletí Oficial 
de l’Estat.  

 
 
Article 29.4 
 
   4.  Totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell, que per la 
seua naturalesa ho exigisquen, seran publicats al Diari Oficial de La Generalitat 
en les dos llengües oficials.  
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Article 35.1 
 
   1.   A instància de La Generalitat, l’òrgan competent convocarà els concursos 
i oposicions per a cobrir les places vacants de Magistrats, Jutges, Secretaris 
Judicials i la resta de personal al servici de l’Administració de Justícia, d’acord 
amb allò que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial.  En esta resolució es 
tindrà en compte la seua especialització en el Dret Civil Foral Valencià i el 
coneixement de l’idioma valencià. 
 
 
Article 41 
 
    L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
 
 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de La Generalitat de 
caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa 
lingüística de l’idioma valencià. 
 
 La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és 
d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, 
facultats, estatut i duració del mandat, caldrà ajustar-se al que dispose la Llei 
de Les Corts que ho regule. 
 
 
Article 44.5 
 
   5.   El desplegament legislatiu de les Institucions de La Generalitat previstes 
en l’article 20.3 d’este Estatut requerirà per a la seua aprovació una majoria de 
tres quintes parts de la Cambra. 
 
 
Article 58.2 
 
    2.  (...)  Els Notaris hauran de garantir l’ús del valencià en l’exercici de la 
seua funció en l’àmbit de la Comunitat Valenciana de conformitat amb les 
normes d’este estatut. Igualment garantiran l’aplicació del Dret Civil Foral 
Valencià, que hauran de conéixer. 
 
         (...) 
 


