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CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 

Article 3 

2. Les altres llengües espanyoles [diferents del castellà] seran també oficials en les respectives comunitats 
autònomes d'acord amb els seus estatuts. 
3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d'especial respecte i protecció. 

 

ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1982 

Article 7 

1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-
los i a usar-los. 
2. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües, i adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement. 
3. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 
4. Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià. 
5. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua en l'administració i l'ensenyament. 
6. Hom delimitarà 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. 

 

ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2006 

TÍTOL PRIMER. La Comunitat Valenciana 

Article sext 

1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 

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 de l’idioma valencià i en 
l’idioma valencià. 

8. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià. 

Article nou 

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. 

TÍTOL III. La Generalitat 

CAPÍTOL VI: De les altres institucions de la Generalitat 

Secció Primera: De les institucions comissionades per les Corts 

Article 41 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCATALAN.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=0108/1982
https://www.aelpa.org/documentos/estatutos_autonomia/estatutoValencia_val.pdf
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L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de la Generalitat de caràcter públic, té per funció 
determinar i elaborar, si escau, 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. 

 

LA LLEI 10/2010, DE 9 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
VALENCIANA 

Article 53.2: 

Els qui superen les proves selectives han d'acreditar els coneixements de valencià mitjançant la presentació 
dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització 
d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats haurà 
de fer els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze l'administració de la Generalitat. 

Article 88. Obligacions 

En l’exercici de les funcions que tinguen assignades, el personal empleat públic haurà d’observar les 
obligacions següents: 

4. Informar la ciutadania sobre aquelles matèries o assumptes que tinguen dret a conéixer, facilitar 
l’exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, així com l’atenció en qualsevol de les 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana 

 

TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L'ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC 

Capítol VI. Deures dels empleats públics. Codi de conducta. 

Article 54. Principis de conducta. 

11. Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori. 

 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

Article 3  

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció determinar i elaborar, en el seu 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 
denominades Normes de Castelló. 

Article 5  

Les decisions de la AVL,en l'exercici de les funcions que hi corresponen, hauran de ser observades per totes 
les Institucions de la Generalitat, pels Poders Públics, per la resta d'Administracions Públiques, el sistema 
educatiu, i els mitjans de comunicació, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o que 
compten amb finançament públic. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2010/07/14/pdf/2010_8010.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/07/14/pdf/2010_8010.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719-C.pdf
https://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0575880.pdf
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Article 7 

Seran competències de la AVL:  
a) Determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes.  
b) Fixar, a sol·licitud de la Generalitat les formes lingüísticament correctes de la toponímia i l'onomàstica 
oficial de la Comunitat Valenciana, per a la seua aprovació oficial.  
c) Emetre i difondre informes o dictàmens i realitzar els estudis sobre la normativa i l'onomàstica oficial 
valenciana, ja siga a iniciativa pròpia o a requeriment de les Institucions Públiques de la Comunitat 
Valenciana.  
d) Vetlar per l'ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat.  
e) Informar sobre l'adequació a la normativa lingüística de la AVL dels textos produïts per les Institucions 
Públiques o que requerisquen l'aprovació oficial, així com de la producció audiovisual de la Comunitat 
Valenciana.  
f) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat i a les Corts Valencianes una Memòria Anual en la qual, a més 
d'exposar les seues activitats durant l'exercici, es recullen les observacions i consells pertinents per a l'ús 
normal del valencià en qualsevol de les seues manifestacions.  
g) Aquelles que, dins de l'àmbit de les seues competències, li encarreguen el President de la Generalitat, les 
Corts Valencianes o el Govern Valencià. 

Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (Ministeri d'Educació) 

Article 18. Llengua d'expedició dels títols universitaris oficials. 

1. Els títols oficials s'expediran en castellà. Les universitats radicades en les comunitats autònomes amb 
llengua oficial han d’expedir els títols en text bilingüe en un sol document redactat en castellà i en l'altra 
llengua de la comunitat autònoma corresponent. 

 

ORDRE 3/2020, DE 6 DE FEBRER, DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL ES 
DETERMINA LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA NECESSÀRIA PER A L’ACCÉS I L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ 
DOCENT EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. 

Article 1. Objecte 

Aquesta ordre té com a objecte determinar la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no 
lingüístiques en valencià, i per a vehicular àrees en anglés, en les etapes d’Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació 
professional i formació de les persones adultes. 

 Article 4. Competència lingüística mínima 

El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, d’acord amb la normativa 
vigent, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià en les 
etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes. 

El certificat de nivell C1, d’acord amb el MECRL i amb el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel 
qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat 
Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, serà la 
competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en la llengua estrangera del 
certificat corresponent, en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/10/pdf/2020_1131.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/10/pdf/2020_1131.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/10/pdf/2020_1131.pdf
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Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones 
adultes. 

 DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Ensenyament de valencià 

El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià facultarà el professorat per a impartir continguts 
curriculars de valencià en Educació Infantil, i l’Àrea de Valencià. Llengua i Literatura en Educació Primària, 
sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions administratives requerides per a 
impartir docència en els esmentats nivells i etapes, en desplegament de l’article 3 del Decret 62/2002, de 
25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i 
la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana. 

Segona. Mèrit docent 

El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat 
de capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de 
mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos docents. 

 L’Ordre 3/2020 deroga l’Ordre 31/2018 i l’Ordre 17/2013, vigents fins ara, que regulaven  els certificats de 
Capacitació i el Diploma de Mestre de Valencià. 

 

RECONEIXEMENT DE CERTIFICATS DE VALENCIÀ A ALTRES ADMINISTRACIONS 

12.1 Catalunya: reconeix els certificats de valencià expedits per les universitats públiques valencianes i per 
la JQCV. 
Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de   novembre, per la 
qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de 
català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 5610 – 19.4.2010) 

12.2 Balears: reconeix els certificats de valencià expedits per les universitats públiques valencianes i per la 
JQCV. 
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general 
de Cultura i Joventut (BOIB 034 - 12 / març / 2013) 

 

ORDRE 7/2017 QUE REGULA ELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA JQCV 

L’Ordre 7/2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, 
regula els certificats administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats. 

 

CONVENI INTERUNIVERSITARI SOBRE CURSOS I CERTIFICATS DE VALENCIÀ 

Conveni de les universitats públiques valencianes per a l’homologació dels certificats de valencià expedits 
pels respectius serveis lingüístics, i per a l’organització de cursos de valencià, tenint en compte el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües 
 

http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0758226.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/Equiv_llista.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/Equiv_llista.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/Equiv_llista.pdf
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2070194&coduo=2390443&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2070194&coduo=2390443&lang=ca
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/Ordre_Balears_2013.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/Ordre_Balears_2013.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/Ordre_Balears_2013.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=002051/2017&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=002051/2017&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=002051/2017&url_lista=
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0709532.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/U0709532.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/U0709532.pdf
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/U0709532.pdf
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Addenda, annex i modificacions del conveni entre la Universitat de València-Estudi General, la Universitat 
Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels seus respectius serveis 
lingüístics. 

 

COMISSIÓ INTERUNIVERSITÀRIA D’ESTANDARITZACIÓ D’ACREDITACIONS DE CONEIXEMENTS DE 
VALENCIÀ (CIEACOVA) 

La Comissió Interuniversitària d'Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) 
està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-
Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València – 
Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels 
certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris. 

La CIEACOVA té, entre d’altres funcions, les següents: 
– Analitzar i avaluar les propostes de reconeixement de certificats d’acreditació de competència lingüística 
en valencià emesos per les universitats signants del conveni. 
– Elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos 
per les universitats signants que es poden expedir en el marc del conveni. 
– Coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de 
valencià, homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 
– Fixar el model d’acreditació d’exàmens corresponent als certificats que s’expedeixen en el marc del 
conveni. 

Web CIEACOVA 

 

http://www.upv.es/entidades/SPNL/infoweb/anl/info/U0745101.pdf
http://www.upv.es/entidades/SPNL/infoweb/anl/info/U0745101.pdf
http://www.upv.es/entidades/SPNL/infoweb/anl/info/U0745101.pdf
http://www.upv.es/entidades/SPNL/infoweb/anl/info/U0745101.pdf
http://cieacova.com/

