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LLEI ORGÀNICA 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 
de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.  
(BOE 86, d’11-4-2006) 
(DOGV 5.238, d’11-04-2006) 
 
[...] 
 
Article sèptim. 
Queda modificat l’article sext en la següent redacció: 
 
«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 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 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 12. 
Es modifica l’article nové, que quedarà redactat com seguix: 
 
«Article nové 
[...] 
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 39. 
Es modifica l’article 35, que queda redactat en la forma següent: 
 
«Article 35 



 

 

2 

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 46. 
Es modifica l’article 41, que queda redactat en la següent forma: 
 
«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 64. 
Es modifica l’article 58, que quedarà redactat en la següent forma: 
 
«Article 58 
[...] 
2. Per a la provisió de notaries, els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si 
exercixen al territori de la Comunitat Valenciana com si ho fan a la resta d’Espanya. En cap 
cas no podrà establir-se l’excepció de naturalesa o de residència. 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. [...]» 
 


