
L’AVL considera la definició de valencià ajustada a l’ordenament jurídic 

L’Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua  ha  rebut  hui,  amb  un  ofici  de  la 
consellera  d’Educació,  Cultura  i  Esport,  el  Dictamen  057/2014  del  Consell 
Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana.  En  l’ofici  de  remissió,  la 
consellera  insta  l’AVL  a  considerar  i  estimar  les  recomanacions  que  conté 
perquè  la  definició  de  valencià del  Diccionari  normatiu  valencià (DNV) 
s’acomode al contingut d’este dictamen tenint en compte l’ordenament jurídic.

El mencionat dictamen serà objecte d’estudi per part de la institució perquè tots 
els acadèmics l’analitzen una vegada l’hagen conegut. No obstant això, l’AVL 
considera que la definició de valencià del  DNV és plenament conforme amb 
l’ordenament  jurídic,  ja  que deixa  constància  inequívoca  que el  valencià  es 
definix com la “llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana” per més 
que,  amb una denominació  distinta,  es  compartisca  amb altres  territoris  de 
l’antiga Corona d’Aragó, com així consta en el  Dictamen sobre els principis i  
criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià, aprovat per 
unanimitat en la reunió plenària del 9 de febrer del 2005 i publicat en el DOCV 
núm. 4983, del 12 d’abril del 2005.

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu ha deixat rotundament clar que “el 
valencià  és  allò  que l’Acadèmia  Valenciana de la  Llengua diga  que és,  en 
exercici de la seua funció de determinar la normativa oficial del valencià en el 
seus  aspectes  gramaticals,  sintàctics,  fonètics,  ortogràfics,  lèxics  i  els  que 
siguen  necessaris  per  a  l’ús  correcte  de  la  llengua”.  D’acord  amb  estes 
atribucions, l’Acadèmia ha considerat que la definició de valencià que conté el 
DNV seguix la mateixa línia del  Dictamen sobre els principis i criteris per a la  
defensa de la denominació i  l’entitat  del valencià (DOCV núm. 4983, del 12 
d’abril del 2005), que té caràcter oficial des de ja fa nou anys i que es tracta del 
mateix concepte, ara descrit com correspon a una definició lexicogràfica pròpia 
d’una acadèmia.
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