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DECRET 163/2014, de 3 d’octubre, del Consell, pel qual 
es concedix la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultu-
ral a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. [2014/9154]

DECRETO 163/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el 
que se concede la Distinción de la Generalitat al Méri-
to Cultural a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 
[2014/9154]

El Consell, per mitjà del Decret 35/1986, de 10 de març, modi-
ficat pels decrets 25/1994, de 8 de febrer; 255/1997, de 8 d’octubre; 
190/2003, de 3 d’octubre, i 194/2011, de 16 de desembre, va crear la 
Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural per a distingir les persones 
físiques, entitats i col·lectius que pels seus mèrits hagen contribuït a 
destacar l’aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de 
la cultura.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana va ser fundada en 1915 
per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per a defendre 
els valors culturals del poble valencià. Durant els seus quasi 100 anys 
d’existència, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha complit amb 
escreix els objectius que van impulsar la seua creació, i així ho seguix 
fent a través d’activitats com la celebració del Dia de la Llengua i la 
Cultura Valenciana, la posada en marxa de l’Escola d’Estudis Valenci-
ans, la participació en fires editorials i l’organització de conferències, 
exposicions i seminaris.

Per això, com a merescut reconeixement a la seua aportació per a la 
promoció de la llengua i la cultura del poble valencià, amb la delibera-
ció prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 d’octubre de 2014,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural a la Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana.

València, 3 d’octubre de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El Consell, mediante el Decreto 35/1986, de 10 de marzo, modifica-
do por los decretos 25/1994, de 8 de febrero; 255/1997, de 8 de octubre; 
190/2003, de 3 de octubre, y 194/2011, de 16 de diciembre, creó la Dis-
tinción de la Generalitat al Mérito Cultural para distinguir a las personas 
físicas, entidades y colectivos que por sus méritos hayan contribuido a 
destacar la aportación de la Comunitat Valenciana en cualquier ámbito 
de la cultura.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fue fundada en 1915 por 
la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia para defender los 
valores culturales del pueblo valenciano. Durante sus casi 100 años de 
existencia, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha cumplido con 
creces los objetivos que llevaron a su creación, y así lo sigue haciendo 
a través de actividades como la celebración del Día de la Lengua y 
la Cultura Valenciana, la puesta en marcha de la Escuela de Estudios 
Valencianos, la participación en ferias editoriales y la organización de 
conferencias, exposiciones y seminarios.

Por ello, como merecido reconocimiento a su aportación para la 
promoción de la lengua y la cultura del pueblo valenciano, previa deli-
beración del Consell, en la reunión del día 3 de octubre de 2014,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural a la Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana.

Valencia, 3 de octubre de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
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