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12.462
I.

Objecte de la proposta
llibertat

«proporcionar un marco legal, con el mayor grado de seguridad jurídica, que permita
que se respete la igualdad de derechos lingüísticos para todos los ciudadanos
residentes en o visitantes de la Comunidad Valenciana, españoles o extranjeros, y
que les permita ejercerlos en el marco del mayor grado de libertad de elección posible
de la lengua oficial en la que deseen ser atendidos por las Administraciones públicas,
así como en el ámbito de la prestación de los servicios públicos, con especial énfasis
en el de la enseñanza, por ser un derecho básico y cuyo ejercicio tiene capital
importancia para el desarrollo personal y profesional de las personas».
II.
a iniciativa la Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual
es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts, així com
del
Reglament de les Corts Valencianes i la resta de regulació reglamentària aplicable a la
tramitació de les proposicions de llei.
En relació a açò, cal destacar que la regulació reglamentària està definida en relació amb
la Llei 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la
Comunitat Valenciana, hui derogada per la Llei 10/2017. Això provoca algunes antinòmies
preveu la compareixença dels promotors de la iniciativa en la comissió corresponent ja que
no es pot produir la presentació davant del Ple «per no existir la possibilitat reglamentària
«La comissió promotora nomenarà una persona perquè defense al plenari la
iniciativa presentada, amb el mateix temps que la resta de portaveus dels grups
parlamentaris i amb torn de rèplica.»
arà la Llei
10/2017.
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III.

Intervenció de la Mesa

10/2017 preveu que la Mesa de les Corts examinarà la documentació
aportada i es pronunciarà en el termini de quinze dies sobre l'admissió de la iniciativa. Este
termini es troba actualment interromput ex article 90.2 RCV, ja que, tot i que la iniciativa es
va presentar a quatre dies de finalitzar el període ordinari de sessions, no va poder ser

de la Llei 10/2017:
a) Que tinga com a objecte alguna de les matèries esmentades en l'article 4 de la Llei.
b) Que no s'hagen complit tots els requisits vinculats, d'acord amb l'article 5 de la Llei,
amb la presentació de la iniciativa. No obstant això, si es tracta d'algun defecte
esmenable, la Mesa de les Corts el comunicarà a la comissió promotora perquè
l'esmene en el termini màxim de quinze dies.

IV.
article 4 de la Llei. En tractar-se de matèries excloses, no
admeten possible esmena per la comissió promotora.
Este matèries són
a) La iniciativa legislativa pressupostària anual.
La proposició presentada no aborda cap previsió pressupostària, per tant, no incorre en
b) Totes aquelles sobre les quals les Corts Valencianes no tinguen competència per
a legislar.

de la ILP a la Comunitat Valenciana contemplava un ventall relativament ampli de matèries
excloses (art. 3) que, de manera expressa, es va reduir al màxim en la regulació vigent.
En la pràctica, i aplicant allò que hi ha establit en els articles 147, 148 i 149 de la Constitució
, només queden excloses aquelles matèries en les
Autònoma
(p.ex.:
(p.ex.: relacions internacionals art. 149.1.3 CE).
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llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, principalment, en els àmbits administratius
(cap. IV) i de la toponímia (cap. V).
Sense entrar una anàlisi profunda del text, en el qual poden haver-hi aspectes determinats
que podrien considerar-se com a aliens a la competència legislativa de les Corts
, o la determinació de la
institució normativa de la llengua espanyola; en el conjunt, el text es pot considerar un
autonomia, i en menor mesura, dels articles
49.1.8 in fine i 53 del mateix cos legal.
En conseqüència,
10/2017.
V.

de la Llei

Requisits formals.

«2. L'escrit de presentació ha d'estar firmat com a mínim per tres persones, que han de
reunir els requisits prevists en l'article 2 d'aquesta llei, i ha d'incloure el número del
document nacional d'identitat o número d'identitat d'estranger, si és el cas, de totes elles i
un domicili a l'efecte de notificacions.
3. Amb l'escrit de presentació s'ha aportar la relació de persones membres de la comissió
promotora de la iniciativa, amb un mínim de tres, amb indicació de quina d'elles actuarà
com a representant legal de la comissió i incloent-hi els noms i cognoms, els números dels
documents nacionals d'identitat o número d'identitat d'estranger, si és el cas, i les firmes
de totes.
4. Així mateix, s'ha d'adjuntar el text articulat de la proposició de llei, precedit d'una
exposició de motius.»
a) Escrit firmat per un mínim de tres persones que tinguen veïnatge administratiu
valencià i siguen majors de 16 anys i tindre la nacionalitat espanyola, o ser ciutadà
Espanya (art. 2)
Es do
persones, totes de nacionalitat espanyola, veïnatge administratiu a la Comunitat
àncies, per
la qua
sol·licitud.
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b) Relació de persones membres de la comissió promotora de la iniciativa.
la qual figura la relació de les cinc persones promotores, amb les dades personals exigides
per la llei, la firma de totes elles i la designació, com a representant legal de la comissió de
la Sra. María José Martínez Fernández.
c) Text articulat de la proposició de llei, precedit d'una exposició de motius.
La documentació presentada consta de tres documents:
1) Escrit adreçat a la Mesa, en el qual

les raons de la iniciativa de

preàmbul
2) Acta de constitució de la comissió promotora, en la qual figuren les dades
personals dels membres de la comissió promotora, una manifestació expressa
de la voluntat de constituir la comissió i gestionar la recollida de firmes. Així
mateix, hi consta la designació de la representant de la comissió als efectes de
3) Text articulat de la proposició de llei, amb la següent estructura:
a. Introducció, amb 14 paràgrafs.
b. Text articulat

Capítol II. Dels drets lingüístics en
Article 2. Informacions, impresos i senyalitzacions dependents de les
Administracions públiques.
Article 3. De les empreses privades.
nsenyança

Article 8. Criteris generals que regularan el dret a elegir la llengua oficial
en
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Capítol IV. De les subvencions a empreses privades, professionals i
diverses llengües oficials.
Article 9 [sense títol].
Capítol V. De la toponímia oficial.
Article 10. Topònims oficials.
Disposició addicional [sense títol].
Disposició derogatòria única.
Disposició final. Entrada en vigor.
VI.

Conclusió.

la Mesa de les Corts el dia 27 de desembre de 2019 (RE 12.462) complix amb els requisits
formals i materials establits en la Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual
es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts, per a ser admesa a tràmit per la
Mesa de les Corts Valencianes.
Una vegada siga admesa, en el termini de 15 dies comptadors des del 30 de desembre de
2019 descomptats els dies del període de vacances parlamentàries , haurà de
comunicar-se
-se el corresponent acord de la Mesa en el Butlletí Oficial de les
Corts Valencianes i la M

finalitze totalment el procés de recollida, autenticació, comprovació i recompte de les
firmes.
És tot el que considere pertinent informar, sense perjuí de qualsevol ampliació que es
considere oportuna.
Palau de les Corts Valencianes
València, 24/01/2020
Ferran Garcia i Mengual
Lletrat director de Gestió Parlamentària
(P.D. Resolució del Lletrat Major de
9/7/2019, BOCV 14/X)
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