
 

 
Emili Altur Mena, portaveu del grup Coalició Compromís, a l'Ajuntament de 
Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de 
l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació 
si s’escau,  la següent  

 

MOCIÓ PER DECLARAR BÉ D’INTERÉS CULTURAL LES NORMES DE CASTELLÓ 

 

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar la 

Resolució de 3 de desembre de 2015, per a incoar l’expedient de declaració 

de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló.  

Vista l'esmentada Resolució. 

Vist l'escrit de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en què 

convida els ajuntaments valencians a manifestar-se sobre la  Resolució de 3 

de desembre de 2015 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport. 

Vist l’article 12 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que 

assenyala que correspon a la Generalitat vetlar per la protecció i la defensa 

de la identitat i dels valors i interessos del poble valencià i pel respecte a la 

diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el seu patrimoni històric. 

Vista la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, que 

estableix en l’article 45 que seran declarats béns immaterials d’interés 

cultural aquelles activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i 

tècniques que constitueixen les manifestacions més representatives i valuoses 

de la cultura i les formes de vida tradicionals dels valencians i les que 

mantenen i potencien l’ús del valencià. 

Vista la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni 

Cultural Valencià. 

Atés que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'acord amb l’article 41 de 

l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, és la institució de la 

Generalitat Valenciana que té per funció «determinar i elaborar, en el seu 

cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià» i que l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua parteix de la tradició lexicogràfica, literària i la 

realitat lingüística genuïna valenciana, així com la normativització 

consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló. 

Atés que, com afirma la Resolució de 3 de desembre de 2015 de la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, «La llengua pròpia és la més alta 

manifestació de la personalitat d’un poble» i que «Al llarg dels segles, els 

valencians s’han convertit en dipositaris de l’herència d’una llengua amb una 

grandesa literària que, com a vehicle de pensament, educació i comunicació, 

està en constant evolució i s’enriqueix gràcies a l’ús i la fidelitat dels seus 

parlants. Com a resultat d’aquest compromís, el valencià constitueix el  



 

 

patrimoni lingüístic col·lectiu que ens caracteritza i agermana. Aquest és 

l’esperit que va moure les entitats i personalitats més representatives del 

món cultural valencià de començament del segle XX a bastir un acord amb 

l’objectiu d’establir unes bases per a la unificació ortogràfica del valencià.» 

Atés que, d'acord amb la Resolució esmentada, «La denominació Normes de 

Castelló està documentada i estesa des de fa dècades en la societat 

valenciana i en els àmbits especialitzats i professionals dels estudis filològics, 

literaris i d’història cultural» i que «Aquest nom subratlla la importància de la 

capital de la Plana i les comarques valencianes septentrionals, en el procés de 

consens que fructificà en la modernització de la normativa de la llengua, i 

també reflecteix el compromís de personalitats i entitats castellonenques en 

la memòria, la vigència i la pervivència del valencià.» 

Per tot açò, que proposem els següents 

ACORDS: 

1. Manifestar l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Burjassot a la Resolució 

de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport conduent a 

la declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes 

de Castelló. 

2. Traslladar l'acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i a la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així com a tot el teixit 

associatiu de Burjassot 

 

 

 

Burjassot, 02 de febrer de 2016 

Signat 

 

 

 

Emili Altur Mena 

 


