
Vist que l’article 47.11 del Text Refós de la Llei d’Hisenda
Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu
de 26 de juny de 1991, del Consell, exigeix com a contingut de les
bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat
Valenciana fixar l’import global màxim, com també la línia pressu-
postària, i en l’exercici de les funcions que tinc atribuïdes,

ORDENE

Article únic
Les primes compensatòries per al control de les pastures i mato-

llar en àrees tallafocs de la Comunitat Valenciana i bovalars de la
província de Castelló, mitjançant pasturatge controlat, regulades
per l’Orde de 4 d’octubre de 2002, de la Conselleria de Medi
Ambient, s’han de finançar a càrrec del capítol IV de la secció 14,
servei 04, programa 442.40, línia T1806000, dels pressupostos de
la Generalitat Valenciana, amb un import global màxim de
157.237,08 euros, per a l’any 2003.

DISPOSICIÓ FINAL

Esta orde entra en vigor l’endemà d’haver sigut publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 de març de 2003

El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

Acadèmia Valenciana de la Llengua

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució número
2/2003, d’11 de març, de la Presidència de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica
l’Acord del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, de 3 de març del 2003, pel qual es convoquen aju-
des a la difusió i promoció del valencià en els centres
valencians de l’exterior de la Comunitat Valenciana.
[2003/3769]

En el DOGV núm. 4.467, de 26 de març de 2003, es publica la
Resolució número 2/2003, d’11 de març, de la Presidència de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica
l’Acord del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 3 de
març del 2003, pel qual es convoquen ajudes a la difusió i promo-
ció del valencià en els centres valencians de l’exterior de la Comu-
nitat Valenciana, en què s’ha observat algunes errades, que es
corregixen a continuació.

En la versió en valencià, en l’article 6, Presentació de sol·lici-
tuds i termini, on diu:

«3. Els centres que sol·liciten la realització dels cursos pilot de
valencià hauran de fer constar els aspectes següents:

1. Si s’ha realitzat amb anterioritat algun curs de valencià: data
de realització, nombre d’alumnes, nom del professor i titulació o
capacitació d’este.

2. Relació nominal de les persones interessades a assistir als
cursos de valencià.

3. Compromís d’allotjar el professor.
4. Declaració on s’especifique que es disposa d’instal·lacions

per a poder impartir els cursos.»
Ha de dir:
«3. Els centres que sol·liciten la realització dels cursos pilot de

valencià hauran de fer constar els aspectes següents:
a) Si s’ha realitzat amb anterioritat algun curs de valencià: data

de realització, nombre d’alumnes, nom del professor i titulació o
capacitació d’este.
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Teniendo en cuenta que el artículo 47.11 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, apro-
bado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Con-
sell, exige como contenido de las bases reguladores de las subven-
ciones gestionadas por la Generalitat Valenciana fijar el importe
global máximo, así como la línea presupuestaria, y en el ejercicio
de las funciones que tengo atribuidas

ORDENO

Artículo único
Las primas compensatorias para el control de pasto y matorral

en áreas cortafuegos de la Comunidad Valenciana y boalares de la
provincia de Castellón, mediante pastoreo, reguladas por la Orden
de 4 de octubre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, se
financiarán con cargo al capítulo IV de la sección 14, servicio 04,
programa 442.40, línea T1806000, de los presupuestos de la Gene-
ralitat Valenciana, con un importe global máximo de 157.237,08
euros, para el año 2003.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publi-
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 25 de marzo de 2003

El conseller de Medio Ambiente,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

Acadèmia Valenciana de la Llengua

CORRECCIÓN de errores de la Resolución número
2/2003, de 11 de marzo, de la Presidencia de la Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua, de 3 de marzo de 2003, por el que se convocan
ayudas a la difusión y promoción del valenciano en los
centros valencianos del exterior de la Comunidad
Valenciana. [2003/3769]

En el DOGV núm. 4.467, de 26 de marzo de 2003, se publica la
Resolución número 2/2003, de 11 de marzo, de la Presidencia de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, de 3
de marzo de 2003, por el que se convocan ayudas a la difusión y
promoción del valenciano en los centros valencianos del exterior de
la Comunidad Valenciana, en la que se ha observado algunos erro-
res, que se corriguen a continuación.

En la versión en valenciano, en el artículo 6, Presentació de
sol·licituds i termini, donde dice:

«3. Els centres que sol·liciten la realització dels cursos pilot de
valencià hauran de fer constar els aspectes següents:

1. Si s’ha realitzat amb anterioritat algun curs de valencià: data
de realització, nombre d’alumnes, nom del professor i titulació o
capacitació d’este.

2. Relació nominal de les persones interessades a assistir als
cursos de valencià.

3. Compromís d’allotjar el professor.
4. Declaració on s’especifique que es disposa d’instal·lacions

per a poder impartir els cursos.»
Ha de dir:
«3. Els centres que sol·liciten la realització dels cursos pilot de

valencià hauran de fer constar els aspectes següents:
a) Si s’ha realitzat amb anterioritat algun curs de valencià: data

de realització, nombre d’alumnes, nom del professor i titulació o
capacitació d’este.



b) Relació nominal de les persones interessades a assistir als
cursos de valencià.

c) Compromís d’allotjar el professor.
d) Declaració on s’especifique que es disposa d’instal·lacions

per a poder impartir els cursos.»

En la versió en valencià,, en l’article 10, Justificació i liquida-
ció de les ajudes concedides, on diu:

«a) La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada adquirits
els llibres i el material multimèdia en valencià, o una vegada realit-
zats els cursos de valencià, d’acord amb la sol·licitud presentada i
en els termes fixats per a la concessió de l’ajuda.

b) Als efectes del que establix el punt anterior, els beneficiaris,
una vegada adquirits els llibres i el material multimèdia, o realitzats
el cursos de valencià, amb anterioritat al 15 de desembre del 2003,
hauran de presentar:

1. Factures del gasto efectuat, d’acord amb la normativa vigent.
2. Certificat del secretari o del president del centre, sobre justi-

ficació del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la
subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.

3. Document expedit per una entitat bancària del país d’origen
en què se certifique l’equivalència de la citada moneda amb l’euro
en la data de termini de justificació.

c) Si, arribat el dia 15 de desembre del 2003, no ha sigut aporta-
da la documentació indicada en el punt anterior, s’entendrà que el
beneficiari renuncia a la subvenció concedida.

d) En el cas que els beneficiaris de les ajudes opten, d’acord
amb l’article quint, per la percepció directa del material, o per la
gestió directa dels cursos per part de l’AVL, esta els aportarà el jus-
tificant acreditatiu de la correspondència entre el valor dels llibres i
el material multimèdia remés, o dels gastos ocasionats per la realit-
zació dels cursos, i l’ajuda econòmica concedida.»

Ha de dir
«1. La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada adquirits

els llibres i el material multimèdia en valencià, o una vegada realit-
zats els cursos de valencià, d’acord amb la sol·licitud presentada i
en els termes fixats per a la concessió de l’ajuda.

2. Als efectes del que establix el punt anterior, els beneficiaris,
una vegada adquirits els llibres i el material multimèdia, o realitzats
el cursos de valencià, amb anterioritat al 15 de desembre del 2003,
hauran de presentar:

a) Factures del gasto efectuat, d’acord amb la normativa vigent.
b) Certificat del secretari o del president del centre, sobre justi-

ficació del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la
subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.

c) Document expedit per una entitat bancària del país d’origen
en què se certifique l’equivalència de la citada moneda amb l’euro
en la data de termini de justificació.

3. Si, arribat el dia 15 de desembre del 2003, no ha sigut aporta-
da la documentació indicada en el punt anterior, s’entendrà que el
beneficiari renuncia a la subvenció concedida.

4. En el cas que els beneficiaris de les ajudes opten, d’acord
amb l’article quint, per la percepció directa del material, o per la
gestió directa dels cursos per part de l’AVL, esta els aportarà el jus-
tificant acreditatiu de la correspondència entre el valor dels llibres i
el material multimèdia remés, o dels gastos ocasionats per la realit-
zació dels cursos, i l’ajuda econòmica concedida.»

En la sol·licitud d’ajuda a la difusió i promoció del valencià en
els centres valencians de l’exterior, Annex II, on diu: 

«DADES DEL SOL·LICITANT /DATOS DEL SOLICITANTE».
Ha de dir:
«A DADES DEL SOL·LICITANT /DATOS DEL SOLICITANTE».

On diu: 
«ALTRES DADES BÀSIQUES / OTROS DATOS BÁSICOS».
Ha de dir: 
«B ALTRES DADES BÀSIQUES / OTROS DATOS BÁSICOS ».

En la casilla següent, sense contingut, ha de dir: 
«C DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICI-

TUD / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD».
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b) Relació nominal de les persones interessades a assistir als
cursos de valencià.

c) Compromís d’allotjar el professor.
d) Declaració on s’especifique que es disposa d’instal·lacions

per a poder impartir els cursos.»

En la versión en valenciano, en el artículo 10, Justificació i
liquidació de les ajudes concedides, donde dice:

«a) La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada adquirits
els llibres i el material multimèdia en valencià, o una vegada realit-
zats els cursos de valencià, d’acord amb la sol·licitud presentada i
en els termes fixats per a la concessió de l’ajuda.

b) Als efectes del que establix el punt anterior, els beneficiaris,
una vegada adquirits els llibres i el material multimèdia, o realitzats
el cursos de valencià, amb anterioritat al 15 de desembre del 2003,
hauran de presentar:

1. Factures del gasto efectuat, d’acord amb la normativa vigent.
2. Certificat del secretari o del president del centre, sobre justi-

ficació del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la
subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.

3. Document expedit per una entitat bancària del país d’origen
en què se certifique l’equivalència de la citada moneda amb l’euro
en la data de termini de justificació.

c) Si, arribat el dia 15 de desembre del 2003, no ha sigut aporta-
da la documentació indicada en el punt anterior, s’entendrà que el
beneficiari renuncia a la subvenció concedida.

d) En el cas que els beneficiaris de les ajudes opten, d’acord
amb l’article quint, per la percepció directa del material, o per la
gestió directa dels cursos per part de l’AVL, esta els aportarà el jus-
tificant acreditatiu de la correspondència entre el valor dels llibres i
el material multimèdia remés, o dels gastos ocasionats per la realit-
zació dels cursos, i l’ajuda econòmica concedida.»

Debe decir:
«1. La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada adquirits

els llibres i el material multimèdia en valencià, o una vegada realit-
zats els cursos de valencià, d’acord amb la sol·licitud presentada i
en els termes fixats per a la concessió de l’ajuda.

2. Als efectes del que establix el punt anterior, els beneficiaris,
una vegada adquirits els llibres i el material multimèdia, o realitzats
el cursos de valencià, amb anterioritat al 15 de desembre del 2003,
hauran de presentar:

a) Factures del gasto efectuat, d’acord amb la normativa vigent.
b) Certificat del secretari o del president del centre, sobre justi-

ficació del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la
subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.

c) Document expedit per una entitat bancària del país d’origen
en què se certifique l’equivalència de la citada moneda amb l’euro
en la data de termini de justificació.

3. Si, arribat el dia 15 de desembre del 2003, no ha sigut aporta-
da la documentació indicada en el punt anterior, s’entendrà que el
beneficiari renuncia a la subvenció concedida.

4. En el cas que els beneficiaris de les ajudes opten, d’acord
amb l’article quint, per la percepció directa del material, o per la
gestió directa dels cursos per part de l’AVL, esta els aportarà el jus-
tificant acreditatiu de la correspondència entre el valor dels llibres i
el material multimèdia remés, o dels gastos ocasionats per la realit-
zació dels cursos, i l’ajuda econòmica concedida.»

En la solicitud de ayuda a la difusión y promoción del valencia-
no en los centros valencianos del exterior, Anexo II, donde dice:

«DADES DEL SOL·LICITANT /DATOS DEL SOLICITANTE».
Debe decir: 
«A DADES DEL SOL·LICITANT /DATOS DEL SOLICITANTE».

Donde dice: 
«ALTRES DADES BÀSIQUES / OTROS DATOS BÁSICOS».
Debe decir: 
«B ALTRES DADES BÀSIQUES / OTROS DATOS BÁSICOS ».

En la casilla siguiente, sin contenido, debe decir:
«C DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICI-

TUD / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD».


