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Antecedents.- 

 

Amb data 21 d’octubre del present any, núm. de registre 540, ha tingut entrada al registre 

general del Consell Valencià de Cultura escrit de la directora general d’Universitat, Investigació 

i Ciència, núm. de registre d’eixida 26372/524, en el qual sol.licita informe preceptiu sobre la 

inscripció com a Acadèmia de la Comunitat Valenciana de l’Acadèmia Valenciana de Genealogia 

i Heràldica. 

 

D’acord amb l’apartat dos de l’article 10 del Decret 91/2015 de 12 de juny del govern valencià 

(DOCV núm. 7550 de 17 de juny), entre els documents necessaris per al procediment 

declaratiu hi consta: ...l’informe de l’Alt Consell Consultiu en I+D+I de la Presidencia de la 

Generalitat quan les finalitats de l’acadèmia siguen d’investigació, científics o tecnològics, 

l’informe del Consell Valencià de Cultura en la creació d’acadèmies de les arts o les lletres. 

Com a conseqüència, dades les finalitats culturals de l’Acadèmia Valenciana de Genealogia i 

Heràldica, el Consell Valencià de Cultura ha d’elevar l’informe corresponent. 

 

L’Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica.- 

 

La Generalitat te un Consell Assessor d’Heràldica i Vexil.lologia que s’encarrega d’autoritzar i 

informar sobre els escuts i banderes municipals (entre els membres del qual hi ha un 

representant del Consell Valencià de Cultura); però eixe Consell no executa tasques d’estudis 

heràldics o de temes semblants individuals ni realitza treballs o activitats culturals pròpies 

d’una acadèmia. 

 

En 1996 es creà l’Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica però tot i no haver en 

l’administració autonòmica valenciana disposicions jurídiques per a la creació i inscripció d’este 

tipus d’entitats va tenir que dirigir-se a la Dir. Gral. de Justicia (Servicio de Entidades 

Jurídicas) , sent inscrita en els registres nacionals i autonòmics per orde del Ministerio del 

Interior i el Ministerio de Economia y Hacienda. 

 

L’Acadèmia, organitzadora d’activitats formatives i culturals (cursos, conferències,......) i 

associatives (acadèmics de número, corresponents, honorífics,....) va sol.licitar ja en 2007 el 

desenvolupament d’una competència autonòmica tal com ja tenien altres comunitats, cas de 

Madrid i les Illes Balears. 
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L’entrada en vigor del Decret 91/2015, pel qual es regula la creació d’acadèmies científiques, 

culturals i artístiques, permeté que l’Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica instara la 

seua inscripció com acadèmia de la Comunitat Valenciana cobrint un espai del qual era l’única 

institució que tenia com objectiu l’estudi i difusió de les activitats heràldiques, genealògiques, 

vexicol.lògiques,  sigil.logràfiques i d’altres matèries auxiliars de la història. 

 

Per tot això, el Consell Valencià de Cultura eleva la següent conclusió: 

 

1.- Tot i la manca d’entitats que es dediquen als estudis auxiliars de la història (heràldica, 

vexil.lologia, genealogia, sigil.lografia,....) el Consell Valencià de Cultura considera escaient 

l’aprovació de l’Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica, d’acord amb el Decret 91/2015 

del 12 de Juny. 

 

Aquest Informe s’enviarà a la Dtra. Gral. d’Universitats, Investigació i Ciència de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Ciència, peticionària del dictamen. 

 

 

 

 

 

 


