
Qui pot participar en una ILP?
Segons la legislació valenciana,

poden participar en una ILP les persones
majors d’edat que estiguen censades en

qualsevol ciutat o poble valencià
i que no estiguen privades dels seus

drets polítics.

Com es tramita una ILP?
L’objectiu de qualsevol ILP és proposar

a les Corts una llei perquè siga discutida i
votada pels diputats i s’aprove formalment

com qualsevol altra llei, amb la mateixa
força i eficàcia. Però per arribar a les

Corts cal que la iniciativa tinga el suport
de 50.000 signatures de persones majors

d’edat i amb veïnatge civil valencià,
és a dir, valencians que puguen votar en
algun municipi del país. Eixes firmes han
de constar en un plec oficial numerat i

segellat per la Junta Electoral, la institució
que després s’encarregarà de validar-les.

 Per això és important que les persones
que signen la ILP escriguen correctament

el seu nom i els seus cognoms (de la mateixa
forma en què apareixen al document

d’identitat), el seu número de DNI i
el municipi on estan censades.
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Membres Comissio Promotora ILP
1   Esteban Mocillo, Rector de la Universitat de València (UV )  2   Ramon Ferrer, President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)

3  Josep Lluís Albinyana, Jurista. Primer President del Consell Preautonòmic (1978-1979)  4  Joan Francesc Mira, Escriptor. President d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV)

5  Josep Mª Perea, President de la Plataforma d'Iniciatives Ciutadanes d'Alacant   6   Josep Almeria, President de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

7   Ferran Gadea, President de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV)  8  Antoni Mayor,  President de la patronal hostelera de Benidorm (HOSBEC) 

9  Pere Borrego, President de la Falla Na Jordana   10   Rubén Penya, vicepresident Gaiata número 8 de Castelló  11  Lluís Amat, Promotor Cultural i Foguerer (Alacant) 

12  Josep Cabanes Genovés II, Pilotari   13   Waldo Vila, Pilotari  14  Rafael Chirbes, Escriptor. Premi Nacional de la Crítica 2007

15  Carmen Amoraga, Escriptora, Premi Nadal 2014  16   Xavier Sarrià, Músic i cantant d'Obrint Pas 

17  Manuel Boix, Pintor. Premi Nacional d'Arts Plàstiques en 1980   18   Mar Esquembre, Professora de Dret Constitucional a la Universitat d'Alacant (UA)

19  Anna Lluch, Doctora. Cap del Servei d'Hematologia i Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de València

Què és una ILP?
Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)

és una eina que permet a la
ciutadania proposar noves lleis o canvis
en la legislació vigent (la democràcia

participativa pren així forma).
Concretament,un grup de ciutadans

constituïts en Comissió Promotora poden
presentar una proposició de llei

davant les Corts.
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La ILP en defensa d’un servei públic de ràdio
i televisió en valencià reivindica el dret
col·lectiu del poble valencià a rebre i

comunicar idees i informació en llengua
pròpia a través de mitjans de comunicació

audiovisuals. A més, la ILP constata que,
després del tall de les emissions de RTVV,
la valenciana és l’única autonomia amb
llengua pròpia que no disposa de mitjans

públics per a la seua difusió.

Per una altra part,
aquesta iniciativa destaca que l’ús i la

promoció del valencià implica la defensa
de la identitat, els valors i els interessos

del poble valencià i del seu patrimoni cultural.

Col·laboració de desenes d’entitats 
L’elaboració d’aquesta ILP ha comptat

amb l’impuls inicial del Comitè d’Empresa
de RTVV i són ja desenes les entitats

valencianes de tot tipus que han mostrat
la seua predisposició a col·laborar i

participar en la campanya de recollida
de firmes.

 www.rtvENvalencia.org
Més informació a Twitter @rtvENvalencià

Correu electrònic: rtvENvalencia@gmail.com
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