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RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 
concedeixen subvencions per al foment de treballs d’inves-
tigació i d’estudis en l’àmbit de la planificació lingüística 
i la lingüística aplicada. [2018/4760]

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2018, de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 
que se conceden subvenciones para el fomento de trabajos 
de investigación y de estudios en el ámbito de la planifica-
ción lingüística y la lingüística aplicada.  [2018/4760]

La Orden 88/2016, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Edu-
cación, Investigación, Cultura y Deporte, aprueba las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el fomento de trabajos de inves-
tigación y de estudios en el ámbito de la planificación lingüística y de la 
lingüística aplicada (DOGV 7945, 28.12.2016).

La Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, convoca subvenciones 
para el fomento de trabajos de investigación y de estudios en el ámbito 
de la planificación lingüística y la lingüística aplicada en 2018 (DOGV 
8207, 08.01.2018).

Las ayudas que se conceden en esta resolución se acogen al régimen 
de minimis, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (UE) número 
1407/2013, de 18 de septiembre de 2013, de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE 352, 24.12.2013).

Vista la propuesta del órgano instructor, de acuerdo con el informe 
de la comisión técnica evaluadora de las solicitudes, que se indica en el 
artículo 13 de la orden de las bases, resuelvo:

Primero
Conceder las subvenciones propuestas a las personas y entidades 

que figuran en el anexo I, y asignar, a cada una, la cantidad que se espe-
cifica por un importe total de setenta y cinco mil euros (75.000,00 €) 
a cargo de la aplicación presupuestaria 09.02.06.422.50.4, línea 
s8106000, del presupuesto de la Generalitat para 2018.

Segundo
Denegar la subvención a las entidades que figuran en el anexo II, 

por el motivo que se indica.

Tercero
Las personas y entidades beneficiarias deben cumplir lo que esta-

blecen los artículos 14 y 16 de las bases de la convocatoria, sobre las 
obligaciones y el reintegro de la subvención, y el artículo octavo de la 
resolución de la convocatoria, sobre la justificación.

De conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas, y con los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
este acto, que agota la vía administrativa, puede ser objeto de recurso 
potestativamente en reposición o directamente de un recurso conten-
cioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a 
continuación:

a) El recurso de reposición se debe interponer ante la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de la publicación del acto.

b) El recurso contencioso-administrativo se debe plantear ante el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del acto.

València, 8 de mayo de 2018.– El director general de Política Lin-
güística y Gestión del Multilingüismo: Rubén Trenzano Juan.

L’Ordre 88/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, aprova les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al foment de treballs d’investigació i d’es-
tudis en l’àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada 
(DOGV 7945, 28.12.2016).

La Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Edu-
cació, Investigació, Cultura i Esport, convoca subvencions per al foment 
de treballs d’investigació i d’estudis en l’àmbit de la planificació lin-
güística i la lingüística aplicada en 2018 (DOGV 8207, 08.01.2018).

Les ajudes que es concedeixen en aquesta resolució s’acullen al 
règim de minimis, d’acord amb l’article 3 del Reglament (UE) número 
1407/2013, de 18 de setembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l’apli-
cació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió 
Europea a les ajudes de minimis (DOUE 352, 24.12.2013).

Vista la proposta de l’òrgan instructor, d’acord amb l’informe de la 
comissió tècnica avaluadora de les sol·licituds, que s’indica en l’article 
13 de l’ordre de les bases, resolc:

Primer
Concedir les subvencions proposades a les persones i entitats que 

figuren en l’annex I, i assignar, a cada una, la quantitat que s’hi especi-
fica per un import total de setanta-cinc mil euros (75.000,00 €) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 09.02.06.422.50.4, línia s8106000, del 
pressupost de la Generalitat per a 2018.

Segon
Denegar la subvenció a les entitats que figuren en l’annex II, pel 

motiu que s’hi indica.

Tercer
Les persones i entitats beneficiàries han de complir el que establei-

xen els articles 14 i 16 de les bases de la convocatòria, sobre les obliga-
cions i el reintegrament de la subvenció, i l’article huité de la resolució 
de la convocatòria, sobre la justificació.

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juli-
ol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, 
que esgota la via administrativa, pot ser objecte d’un recurs potestatiu 
de reposició o directament d’un recurs contenciós administratiu, en els 
terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des 
de l’endemà de la publicació de l’acte.

b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini 
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de l’acte.

València, 8 de maig de 2018.– El director general de Política Lin-
güística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.



ANNEX I
Subvencions concedides

Sol·licitant Projecte Subvenció 
concedida

Universitat Jaume I de Castelló La llengua en la generació de capital social en les interaccions entre ciutadania i administració 13.559,32 €

Vicenta Tasa Fuster Foment de l’ús de les llengües pròpies oficials en l’activitat socioeconòmica 8.474,58 €

CRUSCAT Anàlisi sobre el coneixement i l’ús del valencià 11.440,68 €

Eixam Estudis Sociològics, SLU Estudi qualitatiu sobre l’ús del valencià al xicotet comerç i a les grans superfícies 15.677,97 €

Lluís Català Oltra L’ús de les llengües en la comunicació telemàtica de les empreses valencianes B2C del sector serveis 12.711,86 €

Universitat de València – Estudi General L’educació multilingüe a les comarques castellanoparlants 7.203,39 €

Universitat Jaume I de Castelló Un pont per a la interacció lingüística enriquidora. L’Institut d’Educació Secundària de Vilafranca 5.932,20 €

Total 75.000,00 €

ANNEX II
Sol·licituds denegades

Sol·licitant Projecte Motiu de la denegació

Antoni Vizcarro Boix Anàlisi dels discursos sobre llengües entre l’estudiantat del grau de mestre/a de l’UJI de Castelló No supera la puntuació mínima

Plataforma per la Llengua Desplaça’t en valencià No supera la puntuació mínima

Troballengua Cultural, SL Ací t’entenem. Estudi de camp sobre les actituds cap els ciutadans/es valencianoparlants No supera la puntuació mínima

* * * * *

ANEXO I
Subvenciones concedidas

Solicitante Proyecto Subvención 
concedida

Universitat Jaume I de Castelló La llengua en la generació de capital social en les interaccions entre ciutadania i administració 13.559,32 €

Vicenta Tasa Fuster Foment de l’ús de les llengües pròpies oficials en l’activitat socioeconòmica 8.474,58 €

CRUSCAT Anàlisi sobre el coneixement i l’ús del valencià 11.440,68 €

Eixam Estudis Sociològics, SLU Estudi qualitatiu sobre l’ús del valencià al xicotet comerç i a les grans superfícies 15.677,97 €

Lluís Català Oltra L’ús de les llengües en la comunicació telemàtica de les empreses valencianes B2C del sector serveis 12.711,86 €

Universitat de València - Estudi General L’educació multilingüe a les comarques castellanoparlants 7.203,39 €

Universitat Jaume I de Castelló Un pont per a la interacció lingüística enriquidora. L’Institut d’Educació Secundària de Vilafranca 5.932,20 €

Total 75.000,00 €

ANEXO II
Solicitudes denegadas

Solicitante Proyecto Motivo de la denegación

Antoni Vizcarro Boix Anàlisi dels discursos sobre llengües entre l’estudiantat del grau de mestre/a de l’UJI de Castelló No supera la puntuación mínima

Plataforma per la Llengua Desplaça’t en valencià No supera la puntuación mínima

Troballengua Cultural, SL. Ací t’entenem. Estudi de camp sobre les actituds cap els ciutadans/es valencianoparlants No supera la puntuación mínima
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