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TÍTOL PRELIMINAR
Article primer. Fonament
El Butlletí Oficial de la Província és un servei públic provincial de la Diputació
de València d'acord amb l’art. 2 de la Llei 5/2002, de 4 d'abril, Reguladora dels
Butlletins Oficials de les Províncies, i vol adequar la normativa i la taxa
actualment vigent per la inserció d'anuncis i edictes d'acord amb els arts. 132 i
20.4 en relació amb els arts. 15 al 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

TÍTOL PRIMER. EL SERVEI PROVINCIAL DEL BUTLLETÍ
OFICIAL
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article segon. Competència
El Butlletí Oficial de la Província de València és un servei públic d'àmbit
provincial i competència pròpia de la Diputació de València, que en gestiona
directament la confecció i l'edició.
Article tercer. Contingut i publicacions a inserir
D'acord amb els arts. 1, 6 i 11 de la Llei 5/2002, el BOP de València és el diari
oficial on es publicaran les classes de textos següents:
a) Les disposicions de caràcter general i les ordenances, així com els altres
actes de caràcter normatiu de les administracions públiques, la publicació
íntegra dels quals, o resumida si escau, siga exigida per una disposició legal o
reglamentària.
b) Els anuncis i edictes referents a notificacions, exposicions al públic o
qualsevol altre contingut de les administracions públiques i de l'Administració
de Justícia d'àmbit territorial provincial, tant si formen part d’una resolució
administrativa o no, quan la inserció la impose una disposició legal o
reglamentària o quan es tracte d’edictes i anuncis de l'Administració de Justícia
i s'ordene d'ofici la inserció.
c) Els anuncis i edictes indicats en l'apartat anterior quan la inserció no estiga
prevista en cap norma legal o reglamentària i la soŀlicite facultativament
l’administració pública interessada.
d) Els anuncis i edictes de l'Administració de Justícia instats per particulars.
e) Els anuncis de persones físiques i jurídiques particulars, quan aquestes els
insten i els anuncis continguen un interés informatiu per a tercers o per a les
persones que formen part d'ens coŀlectius particulars anunciants, es publicaran
davall la responsabilitat exclusiva dels soŀlicitants de la inserció. La Diputació
11
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podrà denegar motivadament la publicació quan no s'aprecie l’interés informatiu
esmentat.
Article quart. Oficialitat i autenticitat
Els textos publicats en el Butlletí Oficial de la Província de València de les
administracions públiques i l'Administració de Justícia tindran el caràcter
d'oficials i la publicació es farà davall la responsabilitat exclusiva de
l'administració soŀlicitant.
Els textos publicats en format PDF en el Butlletí Oficial de la Província es
consideren oficials i autèntics.
Article cinqué. Periodicitat i tancament d'edició
El BOP es publicarà de dilluns a divendres, excepte els dies festius estatals i
autonòmics de la Comunitat Valenciana. La data d'edició dels anuncis
coincidirà sempre amb la de la publicació efectiva.
El procés d'elaboració de la publicació implica definir una hora de
tancament de l'edició, que serà les 12 h del dia anterior a la data de la
publicació efectiva. En cas que la data de publicació corresponga a un dia
posterior a un festiu, la data de tancament serà la del primer dia hàbil anterior a
la data d'edició.
En aquest sentit, no es consideraran els dissabtes dies hàbils a l'efecte
del còmput dels terminis per a la publicació dels anuncis en el BOP.
Article sisé. Disseny
En la capçalera del BOP figurarà el logotip de la Diputació de València i el títol
complet «Butlletí Oficial de la Província de València». També hi figurarà l'any
de l'edició del BOP, la data i el número.
Al començament de cada pàgina figurarà el número del BOP, l’any, el
mes, el dia i el número de pàgina.
El sumari inclourà un extracte del contingut de cadascuna de les
insercions que s'efectuen, amb indicació de la pàgina en què comença cada
publicació.
En la capçalera figurarà un requadre en què s'indicarà que les
publicacions que figuren en el BOP són responsabilitat exclusiva dels òrgans
remitents.
Article seté. Llengua de publicació
D'acord amb l'art. 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 5/2002, i la Llei
4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià i la resta de
disposicions que la despleguen, el Butlletí Oficial de la Província de València
s'editarà en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i
castellà.
Article vuité. Format d'edició i publicació electrònic
El Butlletí Oficial de la Província de València s'editarà en format electrònic i es
guardarà en un servidor amb les condicions de seguretat determinades pel
Servei d'Informàtica de la Diputació de València. El BOP presentat en la pàgina
web de la Diputació de València en format PDF i firmat electrònicament és
l'oficial i autèntic. Tota còpia obtinguda de qualsevol dels seus anuncis o
12
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disposicions es considerarà oficial i autèntica, per a la qual cosa s'articularan
els sistemes de seguretat oportuns.
Article nové. Accés
L’accés telemàtic al Butlletí Oficial de la Província de València i l'obtenció per
mitjans propis de còpies oficials i autèntiques dels anuncis i disposicions
publicats són universals, lliures i gratuïts.
La subscripció obligatòria i subjecta a taxa de tots els ens locals de la
província prevista en l’art. 3 de la Llei 5/2002, de Butlletins Oficials de la
Província, queda subsumida amb l'accés universal, lliure i gratuït a l'edició
electrònica.
Article desé. Gestió del funcionament
El sistema informàtic del Butlletí Oficial de la Província de València gestiona tot
el funcionament del BOP. Les seues característiques principals seran les
següents:
a) Un sistema de seguretat d'identificació d'accessos a l'aplicació informàtica
del BOP, ja siga mitjançant usuari i contrasenya o amb certificat digital de les
persones facultades per a intervindre.
b) Un sistema de seguretat que protegisca la integritat de la base de dades en
què s’allotja el BOP.
c) Un sistema de seguretat de comunicacions segures amb els usuaris.
d) Una automatització dels procediments.
e) Una interrelació amb altres aplicacions de la corporació.
CAPÍTOL II. RÈGIM DE FUNCIONAMENT
SECCIÓ PRIMERA. LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I L'AUTENTIFICACIÓ
Article onzé. El registre d'autoritats i funcionaris
D'acord amb l'art 8 de la Llei 5/2002, l'administració del BOP, a fi de comprovar
l'autenticitat dels documents a publicar, gestionarà un registre de les autoritats i
funcionaris facultats per a firmar l'ordre d'inserció dels originals destinats a la
publicació, en el qual constaran la firma autògrafa i el nom i càrrec de la
persona a qui pertanga.
Quan es tracte d'anuncis tramitats a instància de particulars, aquests
han d'acreditar de forma fefaent la condició amb què actuen.
Els òrgans corresponents de les administracions públiques i de
l'Administració de Justícia acreditaran davant de la Diputació de València,
segons la seua normativa específica, les persones facultades per a ordenar la
inserció i les modificacions que es produïsquen.
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L'Administració del BOP és el servei competent dins de la Diputació de
València per a gestionar el registre regulat en aquest article.
Article dotzé. Presentació de documents
La forma de presentació ordinària de documents per a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de València es farà mitjançant el seu sistema
informàtic amb identificació d'accés amb usuari i contrasenya o certificat digital
per a remetre el document a publicar. Els textos han de finalitzar amb indicació
expressa del nom, cognoms i càrrec de la persona firmant, la data i el lloc de la
firma.
Article tretzé. Canals de presentació dels anuncis
En el cas que es manifeste la impossibilitat d'utilitzar els sistemes definits en
l'apartat anterior, es podran presentar els anuncis en format paper. En aquest
cas, s'hauran de complir els requisits següents:
a) Cada soŀlicitud d'inserció en el Butlletí Oficial de la Província s'ha
d'acompanyar de l'original en format paper del text a publicar firmat i amb
indicació expressa del nom, cognoms i càrrec de la persona firmant, la data i el
lloc de la firma.
b) En el mateix moment, ha de presentar-se el contingut en suport digital, de
manera que la reproducció no comporte errors de reproducció o problemes de
lectura o compressió.
c) En el cas que s'haja comprimit el fitxer del text a publicar, ha d'acompanyarse de la utilitat per a descomprimir-lo si no fóra programari de distribució
gratuïta.
d) No s'admet la presentació de documents únicament en format paper.
Article catorzé. Comprovació fiscal
D'acord amb aquesta ordenança, la inserció d'anuncis, edictes i disposicions en
el Butlletí Oficial de la Província està subjecta, exempta o no subjecta a la taxa
que s'exigeix amb caràcter previ a la publicació.
L'Administració del BOP comprovarà prèviament a qualsevol activitat
l'obligació o no de pagament de la inserció. No podrà publicar-se cap document
subjecte al pagament de la taxa en els termes d’aquesta ordenança mentres
que no se n'haja satisfet el pagament en la quantitat fixada.
Article quinzé. Validació d'autenticitat
El Butlletí Oficial de la Província, prèviament a la tramitació de qualsevol
publicació, validarà l'autenticitat tant de l'ordre d'inserció com del text a publicar.
Els textos han de finalitzar amb indicació expressa del nom, cognoms i càrrec
de la persona firmant, la data i el lloc de la firma.
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Article setzé. Validació de documents
El Butlletí Oficial de la Província, prèviament a la publicació dels documents,
podrà fer una correcció tipogràfica i d'estil a fi d'aconseguir una homogeneïtat
del BOP, però no es podrà modificar el contingut o sentit dels anuncis. En els
supòsits de falta de dades, redacció incoherent o format iŀlegible pels sistemes
informàtics de la Diputació, no es cursarà la publicació. En aquestos casos, es
donarà compte als òrgans remitents dels originals perquè presten la conformitat
a les correccions o corregisquen ells mateixos els errors.
Article desseté. El caràcter i la conservació dels originals
Els documents enviats al BOP per a la publicació tindran caràcter reservat i no
se’n facilitarà cap informació excepte autorització expressa de l'òrgan remitent.
Els documents rebuts tant en format electrònic com en paper s’arxivaran
i es conservaran almenys durant un termini de cinc anys a l'efecte de possibles
reclamacions o necessitat de comprovacions. Una volta transcorregut aquest
termini, podran ser destruïts.
SECCIÓ SEGONA. PUBLICACIÓ DE DOCUMENTS
Article divuité. Requeriment dels textos a publicar
1. Tot el contingut inclòs en els fitxers presentats és objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província en el mateix ordre en què es presenta.
2. Només es pot enviar un fitxer per anunci presentat.
3. Només es pot enviar pel registre electrònic un anunci en cada transacció
electrònica.
4. El sumari serà un resum el més concís possible del contingut de l'anunci.
Article denové. L'inici de l'edició del BOP
Una volta comprovades i corregides totes les incidències d'acord amb el que
estableix la secció anterior, les unitats del BOP confeccionaran el butlletí del dia
corresponent d'acord amb els criteris establits en aquesta secció.
Article vinté. Transcripció dels originals
Sense perjudici de les correccions ortogràfiques o d'estil en els termes regulats
en la secció anterior, els originals es transcriuran en la forma en què estiguen
redactats i autoritzats per l'òrgan remitent. No es podran modificar els textos
una volta aquests hagen tingut entrada en l'administració del BOP, llevat que
l'òrgan remitent ho autoritze expressament.
Article vint-i-uné. Correccions d'errors
Si algun dels textos publicats conté errors respecte del document original
presentat per l'anunciant, de manera que altere o modifique el sentit o puga
suscitar dubtes, el mateix servei del BOP rectificarà l'error produït mitjançant un
anunci de correcció tan ràpidament com siga possible.

15

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ÀREA D’HISENDA
1. TAXES

Si l'error està en el mateix anunci original presentat, serà l'ordenant de la
inserció qui haurà de remetre l’anunci de correcció d'errors corresponent.
Article vint-i-dosé. Còmput de terminis
Es consideren dies inhàbils els que figuren en el calendari estatal i en
l’autonòmic de la Comunitat Valenciana.
L’entrada de les soŀlicituds, escrits i comunicacions que s'hagen rebut un
dia inhàbil a través del registre electrònic s'entendran efectuats en la primera
hora del primer dia hàbil següent.
1. Els originals hauran de publicar-se en el termini màxim dels quinze dies
hàbils posteriors a l'entrada en l'administració del BOP de l'ordre d'inserció, el
document a publicar i, si s’escau, el pagament de la taxa corresponent.
2. En els casos en què la documentació remesa no reunisca els requisits exigits
respecte al document o el pagament de la taxa, quan estiga subjecta la
inserció, el termini per a la publicació començarà a comptar-se des del moment
de l'esmena.
3. La publicació dels originals es farà per ordre cronològic de data d'entrada de
la soŀlicitud d'inserció regulada en l'apartat anterior o des del moment de
l'esmena, si s’escau. Només es podrà alterar l'ordre quan la publicació es
declare urgent o quan el volum del text a publicar així ho exigisca.
Article vint-i-tresé. Publicacions urgents
La declaració de publicació urgent correspon a l'òrgan remitent de l'ordre
d'inserció. Aquesta declaració haurà de ser motivada amb expressió dels
perjudicis que es podrien ocasionar al remitent per la publicació posterior al
termini de sis dies. Sense la motivació indicada, l'administració del BOP no
prendrà en consideració la urgència.
En els supòsits de publicació urgent, el termini de publicació ordinari de quinze
dies hàbils es reduirà a sis dies hàbils.
Per a l'aplicació del procediment de publicació urgent, els documents
hauran d'estar presentats en format electrònic i s’inseriran de la mateixa
manera en què estan redactats i autoritzats per l'òrgan competent.
La publicació urgent implicarà l'aplicació de la tarifa especial
incrementada prevista en aquesta ordenança quan, per la naturalesa del text a
publicar, es tracte d'una inserció subjecta i no exempta.
Article vint-i-quatré. Servei d'edició immediata
Aquest servei ofereix a l'anunciant, mitjançant petició expressa, la possibilitat
de publicar els seus anuncis en terminis inferiors als que estableix la Llei
5/2002, de 4 d'abril, Reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies.
En soŀlicitar aquest servei, els terminis de publicació es podran acurtar,
sempre tenint en compte els establits en l’art. 5, «Periodicitat i tancament
d'edició», en una data precisa anterior al termini de publicació urgent de la llei
5/2002, de 4 d'abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies.
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La soŀlicitud per part de l'anunciant d'un servei d'edició immediata implica, amb
independència del seu caràcter gratuït o de pagament, l'aplicació de la tarifa
d'aquest servei. Aquesta tarifa s'aplica sempre afegida a la que corresponga
inicialment a la inserció de l'anunci.
Article vint-i-cinqué. Reserva de publicació
En qualsevol cas i prèvia valoració justificada, el servei del BOP es reserva la
facultat de dictaminar la impossibilitat de fer la publicació en la data demanada
per l'anunciant en els casos en què la complexitat de l'anunci o altres
circumstàncies comporten la impossibilitat de publicar-lo en el termini soŀlicitat.
SECCIÓ TERCERA. L'OBTENCIÓ DE CÒPIES
Article vint-i-sisé. L'edició electrònica
L'edició electrònica del Butlletí Oficial de la Província és l'oficial i autèntica.
Qualsevol usuari podrà obtindre còpies oficials i autèntiques del butlletí de
forma lliure i gratuïta amb els seus mitjans propis mitjançant el sistema de
seguretat establit pels serveis informàtics de la Diputació.
Article vint-i-seté. L'enviament de certificats de publicació
Els publicadors que utilitzen el servei informàtic del BOP per a l'enviament de
l'ordre d'inserció i text a publicar i facen efectiu l'import de la taxa, si s’escau,
pel procediment normalitzat, obtindran automàticament per via electrònica un
certificat de la publicació firmat digitalment quan aquesta s'haja efectuat.

TÍTOL SEGON. RÈGIM ECONÒMIC DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA
Article vint-i-vuité. Finançament del BOP de València
El Butlletí Oficial de la Província atén les seues despeses amb càrrec al
Pressupost de la Diputació de València i finança les seues activitats amb la
taxa regulada en aquesta ordenança, convenis de coŀlaboració previstos en
l’art. 12 de la Llei 5/2002 i recursos generals de la Diputació.
CAPÍTOL I. TAXA D'INSERCIÓ EN EL BOP
Article vint-i-nové. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa d'inserció en el Butlletí Oficial de la
Província la publicació de qualsevol text que es referisca a, afecte o beneficie
particularment els subjectes passius.
Article trenté. Supòsits de no subjecció i exempció
No estan subjectes a la taxa per no concórrer els elements determinants del fet
imposable i estan exemptes del pagament d’aquesta les publicacions següents:
a) La publicació de disposicions i resolucions d'inserció obligatòria,
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b) Els anuncis oficials quan la publicació siga obligatòria,
c) Els edictes i els anuncis ordenats d'ofici provinents de jutjats i tribunals,
d) Qualsevol text instat per la Diputació de València, amb independència que
posteriorment es puga repercutir el cost a l'interessat d'acord amb la legislació
vigent.
Article trenta-uné. Supòsits de subjecció i no exempció
S'exceptuen de l'exempció a què es refereix l'article anterior i per tant estan
subjectes al pagament de taxes les següents publicacions, encara que la
publicació siga obligatòria:
a) Els anuncis publicats a instància de particulars,
b) Els anuncis de licitacions de qualsevol tipus de contractes, inclosa la
publicació de la resolució de l'adjudicació i qualsevol anunci que se’n derive.
c) Els anuncis oficials de l'Administració de Justícia a instància de particulars,
d) Els anuncis el cost dels quals siga repercutible als interessats segons les
disposicions aplicables,
e) Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d'una taxa, preu
públic o un altre tipus d’obligacions econòmiques,
f) Els anuncis que puguen reportar, directament o indirectament, un benefici
econòmic al remitent o soŀlicitant o tinguen un contingut econòmic.
No es considerarà a aquest efecte que reporten un benefici econòmic o
que tenen un contingut econòmic les citacions per a ser notificats per
compareixença en els procediments de recaptació dels diferents tributs o
exaccions parafiscals en els casos en què, havent-se intentat la notificació a
l'interessat o representant per part de l'administració tributària o entitats i
corporacions de dret públic a què correspon la recaptació, aquesta no haja
sigut possible.
g) Els anuncis de subhastes públiques de béns amb contingut econòmic,
h) Els anuncis de publicació immediata en els termes arreplegats en aquesta
ordenança.
Article trenta-dosé. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa per inserció en el BOP les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que ordenen la inserció de qualsevol anunci o
text o resulten afectades o beneficiades per la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
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Article trenta-tresé. Meritació
La taxa es merita amb la soŀlicitud d'inserció en el BOP, que no es tramitarà
sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.
Si no es duguera a terme la publicació, es tornarà l'import ingressat de
bestreta.
Article trenta-quatré. Tarifes
La taxa per la inserció d'anuncis o publicacions sotmesos a gravamen es
liquidarà d'acord amb les tarifes següents:
a) Els instats per ajuntaments, els seus organismes autònoms i mancomunitats
municipals, sempre que no siguen repercutibles a tercers: 0,05 euros per
caràcter tipogràfic inclosos els espais en blanc.
b) Els instats per particulars, organismes oficials, administracions públiques,
etc., inclús per ajuntaments, organismes autònoms i mancomunitats municipals
en el cas que existisca la possibilitat de repercussió a tercers: 0,075 euros per
caràcter tipogràfic inclosos els espais en blanc.
c) Els que incloguen mapes, imatges, gràfics i quadres resum, amb
independència de qui els inste: 270 euros per pàgina o la part proporcional que
ocupe la imatge.
d) Als de caràcter urgent a l'empara del que preveu l'art. 7.3 de la Llei 5/2002,
de 4 d'abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, se'ls aplicarà
el doble de les tarifes regulades en els apartats anteriors.
S'estableix una quota mínima de 110 euros, de manera que el resultat de
l'aplicació de les tarifes anteriors no serà inferior a aquesta xifra.
e) Els d'edició immediata:
Aquesta tarifa s'aplica sempre afegida a la que corresponga inicialment a la
inserció de l'anunci.
Descripció de la tarifa Tramitació Tramitació
en 4 dies en 3 dies
Tramitació per caràcter,
inclosos els espais

0,16 €

0,18 €

Tramitació
en 2 dies
0,20 €

Per al còmput de terminis, es tindran en compte els arts. 5 i 22 d’aquesta
ordenança.
Article trenta-cinqué. Normes de gestió
La taxa d'inserció d'anuncis en el BOP s'exigeix per règim d'autoliquidació i el
pagament és previ a la publicació, d'acord amb aquesta ordenança i l’art. 11.1
de la Llei 5/2002, llevat que, per la naturalesa del text a publicar, l'administració
del BOP el qualifique com a no subjecte o exempt.
La soŀlicitud d'inserció mitjançant el sistema informàtic del BOP portarà
implícita l'autoliquidació de la taxa o la soŀlicitud de no subjecció o exempció.
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Per a fer efectiu el pagament, el subjecte passiu utilitzarà el document
normalitzat que li torna el sistema i ingressarà la quantitat corresponent en
l'entitat coŀlaboradora.
Correspon a l'administració del BOP la validació del pagament liquidat
correctament o la no obligació d’aquest.
Els usuaris que no facen efectiu l'import de la taxa pel sistema establit en
el paràgraf anterior no es podran beneficiar de l'automatizació del procediment
i, per tant, hauran de justificar davant de l'administració del BOP que han
ingressat la taxa en la Tresoreria Provincial perquè s'allibere el text a publicar i
passe a la fase següent.
Si transcorren tres mesos des de la data de notificació de la liquidació i
no s'ha ingressat l'import de la taxa, la soŀlicitud d'inserció s'anuŀlarà d'ofici.
CAPÍTOL II. ELS CONVENIS DE COĿLABORACIÓ
Article trenta-sisé. Formalització dels convenis de coŀlaboració
Per a facilitar la liquidació i el pagament de la taxa, d'acord amb l'art. 12 de la
Llei 5/2002, de Butlletins Oficials de la Província, la Diputació de València
podrà firmar convenis de coŀlaboració amb altres administracions publiques o
particulars.
Els convenis regularan la substitució del requisit previ de pagament per
la facturació acumulada de les ordes d'inserció subjectes a la taxa prevista en
aquesta ordenança. Entre altres extrems, es regularà una liquidació periòdica,
que en cap cas podrà superar els sis mesos; la forma de justificació; el període
de pagament, i la suspensió del conveni per impagament.
A més de les qüestions referides a la taxa, en els convenis de
coŀlaboració s'inclouran també mesures perquè els interessats puguen aprofitar
al màxim els beneficis de l'administració electrònica.
Disposició final
Aquesta ordenança modifica íntegrament el text de l'anterior, l’ha aprovada el
Ple de la Diputació de València en sessió ordinària celebrada el 18 de
novembre del 2014, entrarà en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província, s’aplicarà a partir de l'1 de gener del 2015 i
romandrà vigent fins que es modifique o es derogue.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ
PLANTES

DE
DE

RESIDUS

SÒLIDS

COMPOSTATGE

I

URBANS

EN

ABOCADORS

CONTROLATS
Article primer. Fonament i naturalesa
La normativa continguda en esta ordenança té el seu fonament legal en les
disposicions següents:
a) Articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,
b) Art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local,
c) Articles 2.1b), 15 al 27 i 132 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
d) Disposició transitòria segona de la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació
del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic,
e) Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, modificada
parcialment per la Llei 10/1985, de 26 d'abril.
Fent ús de les facultats previstes per les disposicions anteriors i la resta de
normativa d'aplicació, la Diputació de València estableix la present ordenança
fiscal reguladora de les taxes per la prestació dels serveis de tractament de
residus urbans en plantes de compostatge.
Article segon. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per esta ordenança la prestació
del servei de tractament de residus urbans en plantes de compostatge.
Article tercer. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament pel fet imposable d'esta taxa:
a) Els ajuntaments de la província de València a què es preste el servei indicat
en l’art. 2.
b) Les persones físiques o jurídiques, les herències jacents, les comunitats de
béns i la resta d'entitats que, sense tindre personalitat jurídica, constituïsquen
una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició i que
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disfruten, utilitzen o s'aprofiten especialment de la prestació del servei previst
en l'article anterior en benefici particular, o es beneficien dels serveis o
activitats pels quals haja de satisfer-se la taxa.
Article quart. Subjectes responsables
Seran subjectes responsables solidaris dels obligats al pagament indicats en
l'apartat b) de l'article anterior pel que fa a les obligacions de pagament, totes
les persones que es beneficien indirectament de la prestació del servei i els
coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques relacionades en el mateix
apartat en proporció a les seues participacions en estes entitats.
Així mateix, seran responsables subsidiaris dels mateixos subjectes
obligats al pagament els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats, quan, per
negligència o mala fe, no facen les gestions necessàries per a abonar
íntegrament, amb anterioritat a estes situacions, les quantitats degudes que
siguen imputables als obligats al pagament.
Article cinqué. Exempcions i bonificacions
Sense perjudici de la facultat de la Diputació de concedir subvencions
compensatòries als ajuntaments en els termes municipals dels quals estiguen
ubicades les plantes de compostatge, no s'estableixen exempcions ni
bonificacions, excepte les que estiguen reconegudes per un precepte amb rang
de llei.
Article sisé. Import
L'import de les taxes estarà determinat pel cost unitari per tona en la prestació
del servei per als subjectes passius que no siguen ajuntaments.
Amb el fi de determinar l'import de les taxes que han de satisfer els
ajuntaments, s'estableix una tarifa específica basada en l'art. 24.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Article seté. Tarifa
La tarifa per tractament i eliminació de residus urbans en planta és de 62,71
euros per tona.
Article vuité. Meritació
Pel que fa a la meritació, s'atendran les modalitats següents:
a) Els ajuntaments meritaran la taxa i naixerà l'obligació de contribuir des del
moment que comence la prestació del servei indicat en l’art. 2.
b) Per als altres subjectes passius, la meritació té lloc quan utilitzen el servei
inclòs en l’art. 2 i abonen les tarifes corresponents d'acord amb el procediment
establit a este efecte.
Article nové. Liquidació i recaptació
Els serveis administratius responsables duran a terme les liquidacions de les
taxes sobre la base dels serveis prestats per les empreses contractistes i
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vigilaran que tots els serveis prestats siguen objecte de liquidació. En les
liquidacions, constaran expressament els elements determinants de la quota i
es notificaran als interessats en la forma establida en la Llei General Tributària.
Disposició final
La modificació d'esta ordenança, aprovada pel Ple de la Diputació en sessió
ordinària celebrada el 15 d'octubre del 2008, entrarà en vigor l'endemà de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l'1 de
gener del 2009.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LA

GESTIÓ

TRIBUTÀRIA

PRESTADA

ALS

AJUNTAMENTS I ALTRES ENS PÚBLICS
Article primer. Fonament i naturalesa
La Diputació de València estableix la taxa de gestió tributària per la prestació
de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que es
regeixen per aquesta ordenança a l'empara dels arts. 132 i 20.4 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i d'acord amb els arts. 15 al 19 del
mateix text legal.
Article segon. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització
d'activitats administratives per la Diputació de València necessàries per a:
a) Exercir les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals quan els ajuntaments titulars d'aquestos
ingressos hagen delegat en la Diputació de València les seues facultats a
l'empara de l’art. 7.1 del TRHL.
b) Coŀlaborar en l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals quan els ajuntaments titulars d’aquestos
ingressos hagen soŀlicitat la coŀlaboració de la Diputació de València a l'empara
de l'art. 8 del TRHL.
c) Recaptar els ingressos de dret públic liquidats per altres administracions
diferents de la municipal i per entitats de dret públic quan les funcions
recaptatòries hagen d'exercir-se en la província de València i s'haja subscrit el
conveni corresponent.
Article tercer. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les taxes per la prestació de serveis i la
realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals els ajuntaments i
entitats de dret públic en interés dels quals s'hagen prestat els serveis o
realitzat les activitats que constitueixen el fet imposable determinat en l'article
anterior.
Article quart. Base imposable
Constitueix la base imposable d'aquesta taxa:
a) L'import dels padrons o matrícules de cadascun dels ingressos de dret públic
pels serveis de gestió tributària, quan només es deleguen aquestos.
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b) Les quantitats recaptades en concepte de quota inicialment liquidada i quan
escaiga el recàrrec d'extemporaneïtat pels serveis de gestió tributària i
recaptació voluntària de padrons i liquidacions.
c) L'import de les liquidacions que s'emeten, inclosa la sanció dels serveis
d'inspecció.
d) El cost dels treballs establit en el contracte de manteniment cadastral pels
serveis de gestió cadastral.
e) El cost del lliurament de les notificacions pels serveis de notificació individual
de valors cadastrals derivats dels processos de valoració coŀlectiva de caràcter
general o parcial.
f) L'import de la sanció abonada, pels serveis de gestió integral dels expedients
de tramitació d'infraccions en matèria de trànsit i seguretat viària.
Article cinqué. Quota tributària
La quota a satisfer serà la resultant d'aplicar a la base imposable les tarifes
següents:
EPÍGRAF A. SERVEIS PRESTATS ALS AJUNTAMENTS
A.1. Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, excepte multes
Epígraf

SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES

A.1.1

Coŀlaboració per al
manteniment
cadastral

Per
tramitació
de
les
alteracions cadastrals d'ordre
físic i econòmic
- Si l'ajuntament té delegada
la gestió i la recaptació
-

Si
l'ajuntament
no
delegada la recaptació

TARIFES

té

Per les notificacions cadastrals
dels procediments de valoració
coŀlectiva:
- Si l'ajuntament té delegada
la gestió i la recaptació
-

Si
l'ajuntament
no
delegada la recaptació
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50% del
cost
dels
treballs
100% del
cost
dels
treballs

50% del
cost
notificació
100% del
cost
notificació

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ÀREA D'HISENDA
1. TAXES

A.1.2

Gestió tributària i
recaptació
voluntària de
padrons i
liquidacions:

Epígraf
SERVEIS
A.1.3
Gestió i recaptació
d'altes del IVTM

Import de la recaptació de
l'exercici:

CARACTERÍSTIQUES
- Sense la recaptació del
padró del IVTM
- Amb la recaptació
padró del IVTM

A.1.4

Recaptació
executiva

- Amb recaptació voluntària

- Sense
voluntària

A.1.5
A.1.6
A.1.7

del

recaptació

Gestió tributària en
sentit estricte de
l’IBI i l'IAE
Inspecció de l’IAE

Sense recaptació voluntària

Recaptació
d'ingressos no
pressupostaris dels
ajuntaments

Cobraments de fiances, IVA o
taxes per compte d'altres que
els
ajuntaments
hagen
encarregat a la Diputació amb
altres ingressos

3%

TARIFES
4%
A.1.2
Import
equivalent al
recàrrec de
constrenyiment
Import
equivalent al
recàrrec de
constrenyiment
incrementat en
5 punts
percentuals
1,5%
10% del deute
i sancions
0%

En la determinació del càrrec s'apliquen les regles següents:
1a. S'entén per càrrec de l'exercici la suma de l'import total de les quotes
integrants dels padrons i les liquidacions d'ingrés directe i la gestió o
recaptació voluntària que farà la Diputació de València al llarg de l'any,
excepte els següents:
– Ingressos no pressupostaris previstos en l'apartat A.1.7 d’aquest article.
– Quotes urbanístiques i contribucions especials previstes en la regla 3a de
l'art. 6.
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2a. En general, llevat que concórreguen circumstàncies especials, es considera
que el volum del càrrec de l'exercici és de la mateixa quantia que el càrrec
de l'any anterior. No obstant això, el percentatge a aplicar pot modificar-se
dins de l'exercici en el cas que un càrrec de caràcter extraordinari determine
que l'ajuntament se situe en un tram al qual corresponga un percentatge
inferior.
Si ocorre aquest fet, s'aplicarà la tarifa que en resulte i tindrà vigència des del
mes següent a aquell en què s'ha produït el càrrec extraordinari.
A.2 Gestió i recaptació de sancions de la Llei de Trànsit de Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària
SERVEIS
Epígraf
A.2.
Gestió i recaptació
de les sancions per
infracció
establida
en la Llei de Trànsit i
Seguretat Viària

CARACTERÍSTIQUES
Per
la
recaptació
en
voluntària de les sancions:
- Si l'ajuntament té delegada
la gestió i recaptació dels
tributs
- Si l'ajuntament no té
delegat cap tribut ni ingrés
Per la recaptació executiva
de la sancions

TARIFA
20%
30%
20% i import
equivalent al
recàrrec de
constrenyime
nt i els
interessos

A.3. Liquidació i recaptació d'interessos de demora
En els serveis prestats als ajuntaments objecte d'aquest epígraf, no s'exigeix la
taxa per la liquidació i recaptació d'interessos de demora, l'import recaptat de la
qual s'abona íntegrament a l'ajuntament titular del crèdit.
EPÍGRAF B. SERVEIS PRESTATS A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS
A les mancomunitats, entitats metropolitanes, consorcis i, si s’escau, altres
administracions supramunicipals, se'ls liquidarà la taxa resultant d'aplicar
l'escala de l'apartat A.1 d'aquest article i les reduccions de l'art. 6 d'aquesta
ordenança.
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EPÍGRAF C. SERVEIS PRESTATS A ALTRES ENTITATS
SERVEIS
Epígraf
C.1
Coŀlaboració en la
recaptació
dels
ingressos
d'entitats
urbanístiques

CARACTERÍSTIQUES
- Per recaptació
voluntària
- Per recaptació
executiva

C.2

Per actuacions ordinàries:
- En voluntària
- En executiva

Altres actuacions de
recaptació

Per actuacions singulars
de complexitat particular

TARIFA
5%
Import
equivalent al
recàrrec
5%
Import
equivalent al
recàrrec
Costos del
servei prestat

Article sisé. Límits i reduccions
En la determinació definitiva de la taxa a satisfer per la prestació dels serveis
objecte de l'epígraf A.1.2, es tindran en compte límits i reduccions d'acord amb
el que estableixen les regles següents:
a) L'import màxim de la taxa corresponent a la recaptació d'un rebut o una
liquidació és de 3.000 €.
b) En el cas de recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles que han de satisfer
els titulars de béns de característiques especials, la quantia de la taxa màxima
a satisfer per l'ajuntament a la Diputació pels rebuts i liquidacions exigits a un
titular en un any és de 3.000 €.
c) L'import màxim de la taxa corresponent a la recaptació d'una o més
liquidacions per quotes urbanístiques o contribucions especials liquidades a un
mateix subjecte passiu en virtut d'un expedient d'actuació administrativa és de
3.000 €.
d) La reducció prevista en les regles anteriors no és aplicable a cobraments
resultants de la resolució de recursos, fraccionaments i ajornaments.
e) Els ajuntaments que coŀlaboren en l'execució de les funcions delegades
mitjançant l'establiment d'oficines d'atenció amb mitjans personals, materials o
tècnics municipals podran beneficiar-se d'una reducció de fins a dos punts de la
taxa establida per la recaptació voluntària. Per a aplicar aquesta reducció, la
Diputació emetrà un informe de les despeses imputables a la coŀlaboració
indicada.
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Article seté. Costes del procediment recaptatori
La imputació de les costes es farà de forma directa, sense que s'aplique cap
tipus de recàrrec. La Diputació suportarà les que imputen les administracions,
entitats de crèdit, registres i tercers en aquestos serveis.
Quan un deute es date per resolució de l'ens delegant, les costes es
liquidaran a aquest.
Article vuité. Meritació
La taxa es merita i naix l'obligació de contribuir quan la Diputació exerceix les
funcions descrites en l’art. 2, la titularitat de les quals correspon als ajuntaments
i entitats públiques que han delegat les seues competències en la Diputació.
Article nové. Període cobrador i bestretes
1. El cobrament en període voluntari es farà en els terminis que determine
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret
Públic de la Diputació.
2. La Diputació lliurarà bestretes a compte als ens locals de la província que
hagueren soŀlicitat o convingut la recaptació voluntària de tributs i preus públics
de venciment periòdic.
3. L'import de les bestretes a compte serà del 75% dels ingressos previstos en
els padrons fiscals aprovats pels ajuntaments en concepte de l’Impost sobre
Béns Immobles i de l'Impost sobre Activitats Econòmiques més el 90% del que
s'haja recaptat en el període voluntari de l'exercici anterior per la resta de
conceptes tributaris i preus públics de meritació periòdica la recaptació dels
quals tinga encomanada la Diputació. Les bestretes es faran efectives
mensualment en la segona quinzena de cada mes. Es respectarà el principi
d'anualitat per a determinar la base de càlcul indicada.
4. Durant el mes de desembre, la Diputació practicarà la liquidació oportuna de
la gestió tributària. Es farà efectiu, si s’escau, el saldo que puga resultar a favor
dels ajuntaments una volta deduïdes les entregues efectuades a compte. Si la
recaptació efectiva fóra inferior a les quantitats anticipades en l’any
corresponent, el saldo negatiu es regularitzarà en la liquidació final.
5. Si no se soŀlicita o es convé la percepció d'entregues a compte per la
recaptació en voluntària, es practicaran liquidacions de la gestió tributària en el
mes següent al de la finalització de cada període cobrador i s'ingressarà la
quantitat resultant a les entitats delegants.
Article desé. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa resultant d'aplicar les tarifes previstes als epígrafs A, B i C de l'art. 5
d'aquesta ordenança s'abona en la data en què la Diputació de València
ordene la transferència dels ingressos per la recaptació dels quals s'haja
meritat la taxa.
2. La Diputació de València liquida la taxa i notifica a l'ajuntament o ens creditor
mitjançant un comunicat comptable mensual el volum total de la recaptació i la
34

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ÀREA D'HISENDA
1. TAXES

quantia de la taxa, alhora que ordena la transferència de l'import per la
diferència entre els recursos recaptats i la taxa acreditada.
3. En el cas que escaiga aplicar les reduccions establides en el punt 1 de l'art.
7, es practicarà la regularització pertinent el mes de desembre de l'exercici en
què es recapten els ingressos que motiven la reducció.
4. La taxa resultat d'aplicar la tarifa prevista en l'epígraf C de l'art. 5 d'aquesta
ordenança es liquidarà en el moment en què es produïsca la meritació.
5. Quan una entitat delegatòria perceba entregues a compte de la recaptació
voluntària amb la taxa, s'inclouran els costos financers de les bestretes de la
recaptació voluntària.
Disposició transitòria primera
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable el dia 1 del mes següent al de la
publicació.
Disposició transitòria segona
Quan aquesta ordenança entre en vigor, les taxes que preveu s'aplicaran als
convenis ja subscrits i als que se subscriguen en el futur.
Els ajuntaments podran revocar la delegació de la gestió tributària a la vista de
les modificacions produïdes en aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, que s'ha modificat per acord del Ple de la sessió
ordinària del 21 de març del 2012, regirà a partir de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de València i continuarà vigent fins que es modifique o
derogue expressament.
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ORDENANÇA FISCAL PER A L'EXACCIÓ I COBRANÇA
DE TAXES SOBRE PERMISOS PER A OBRES I
INSTAĿLACIONS

EN

CARRETERES

I

CAMINS

PROVINCIALS
CAPÍTOL I. ASPECTES LEGALS
Article primer. Fonament legal
Aquesta Diputació, d'acord amb l'art. 132 en relació amb l'art. 20 i següents del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i fent ús de la facultat reglamentària
que li confereix l’art. 15.1 del mateix text legal i l’art. 106.1 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix la taxa per la
concessió de llicències per a obres i instaŀlacions en carreteres provincials,
l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu aquesta
ordenança.
Article segon. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització d'obres o instaŀlacions
que afecten carreteres de titularitat provincial i per a les quals calga
l'autorització de la Diputació de València segons la legislació vigent.
Article tercer. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, que soŀliciten a la Diputació de València una autorització per
a fer les obres o instaŀlacions que constitueixen el fet imposable.
Article quart. Substitut contribuent
En les taxes establides per l'atorgament de llicències, els constructors i
contractistes d'obres.
Article cinqué. Quota tributària
La quota tributària consistirà en la quantitat resultant d'aplicar les tarifes
contingudes en l'annex d’aquesta ordenança.
Article sisé. Meritació
La taxa es merita des del moment en què la Diputació concedisca l'autorització
soŀlicitada per a la realització d'obres o instaŀlacions que afecten les carreteres
provincials.
Article seté. Normes de gestió
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació emplenant el model d’imprés
corresponent.
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2. L'autoliquidació ingressada amb el segell de l'entitat financera coŀlaboradora
s'unirà a la documentació que cal presentar per a la soŀlicitud de prestació del
servei.
3. Els obligats al pagament tindran dret a la devolució del preu públic pagat
quan la prestació del servei no haja pogut fer-se per causa imputable a
l'ajuntament.
S'entendrà causa imputable a l'ajuntament l'originada
exclusivament per voluntat municipal que no estiga motivada, promoguda,
ocasionada o provocada per actuacions o comportaments dels interessats.
CAPÍTOL II. GESTIÓ DEL SERVEI
Article vuité
Les autoritzacions se soŀlicitaran a la Presidència de la Diputació mitjançant
una instància acompanyada d’una fotocòpia del document nacional d'identitat o
cèdula d'identificació fiscal del soŀlicitant. Les soŀlicituds es remetran a la
direcció de Carreteres, que requerirà dels serveis tècnics de Carreteres de la
Diputació un informe en què s'haurà d'indicar de forma raonada la possibilitat
d'accedir o no a la petició formulada, les condicions generals i específiques per
a fer les obres o instaŀlacions a autoritzar, la liquidació de les taxes procedents
d'acord amb les tarifes que regula aquesta ordenança i l'import del depòsit a
què es refereix l’art. 9 que, si s’escau, haurà de constituir el soŀlicitant.
Article nové
Mitjançant un decret de la Presidència, es concedirà o denegarà l'autorització
soŀlicitada i, si escau, s’aprovarà la liquidació de la taxa corresponent i l'import
del depòsit a què es refereix l’art. 9 d'aquesta ordenança. Aquest decret es
notificarà a la Intervenció Provincial, al soŀlicitant de l'autorització perquè
ingresse en la Tresoreria de la Diputació l'import de la taxa i el depòsit aprovats
i a la direcció de Carreteres perquè el personal de vigilància comprove el
compliment de les condicions de l'autorització concedida. L'autorització es
lliurarà a l'interessat en la Secció d'Administració de Carreteres quan s'haja
justificat el pagament de la taxa i, si escau, del depòsit establits mitjançant la
presentació de la carta de pagament corresponent.
Article desé
Quan l'execució d'alguna obra puga produir danys o perjudicis en les carreteres
provincials com a conseqüència de l'incompliment de les condicions de
l'autorització concedida, l'interessat haurà de constituir un depòsit en la caixa
provincial en la quantia que estimen els serveis tècnics de Carreteres de la
Diputació per a respondre de la reparació dels possibles danys. Per decret de
la Presidència, s'autoritzarà la devolució del depòsit quan acaben les obres i
amb un informe previ favorable dels serveis tècnics. En el cas que l'informe no
fóra favorable a la devolució del depòsit per observar-se deficiències en les
obres executades, es requerirà l'interessat perquè esmene les deficiències en
el termini que se li concedisca. Si transcorre el termini indicat sense que
s'hagen esmenat les deficiències observades, per decret de la Presidència es
disposarà la confiscació del depòsit, que es posarà a disposició de l'Àrea de
Carreteres perquè repare els danys o perjudicis causats.
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Article onzé
Les autoritzacions s'atorgaran a reserva de les altres llicències i autoritzacions
que resulten necessàries, sense perjudici de tercers i deixant fora de perill els
drets preexistents sobre els terrenys o béns afectats. No suposaran en cap cas
la cessió del domini públic ni l'assumpció per la Diputació de cap responsabilitat
envers el titular de l'autorització o tercers. Així mateix, s'entendran concedides
a títol de precari en els casos previstos en la legislació vigent de carreteres i en
els casos singulars en què el planejament puga suposar la necessitat de
modificar les condicions de l'autorització.
Article dotzé
L'interessat podrà renunciar a l'autorització concedida comunicant-ho a la
Diputació de València en el termini dels vint dies següents a la notificació de
l'autorització. En aquest cas, només s'exigirà el pagament de la quantitat
corresponent a la tarifa 5a de l’art. 17 d'aquesta ordenança.
Article tretzé
Les autoritzacions es consideraran caducades i quedaran sense efecte, amb
pèrdua de les quantitats ingressades, en el cas que les obres no comencen
dins del termini dels sis mesos següents a la concessió de l’autorització.
L'interessat podrà soŀlicitar justificadament l'ampliació del termini.
Article catorzé
En el cas que es faça qualsevol de les obres o instaŀlacions regulades en
aquesta ordenança sense que prèviament s'haguera soŀlicitat l'autorització i
s’hagueren fet efectius la taxa i els depòsits corresponents, se sancionarà
l'infractor d'acord amb la Llei 6/1991 de la Generalitat Valenciana, de
Carreteres de la Comunitat Valenciana, i també s'exigiran les responsabilitats
consegüents pels crebants que es pogueren irrogar a la Diputació amb motiu
de les obres.
Disposició final
Aquesta ordenança modificada, aprovada pel Ple de la Diputació de València
en sessió ordinària celebrada el 25 d'octubre del 2005, entrarà en vigor
l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a
partir de l'1 de gener del 2006.

ANNEX
TARIFES
L'exacció de les taxes i meritacions mencionades es farà d'acord amb les
següents normes i tarifes:
ZONES DE DOMINI PÚBLIC, PROTECCIÓ I RESERVA
D'acord amb el Títol VIII de la Llei 6/1991 de la Generalitat Valenciana, de 27
de març, i amb els fins de garantir la funcionalitat del sistema viari; evitar els
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conflictes en l'ocupació dels sòls destinats a aquest; impedir que es facen
activitats en els seus marges que vagen en detriment del bon funcionament, la
seguretat o l'evolució futura de les vies; assegurar l'existència d'unes
condicions estètiques adequades, i reduir el possible impacte de la carretera
sobre els usos circumdants, s'estableixen les següents zones, per a les quals
és necessària l'autorització:
Zona de domini públic
L'amplària d'aquesta zona estarà determinada en la planificació viària i
comprendrà com a mínim: la superfície necessària per a la calçada; les voreres
d'emergència; els elements de protecció mediambiental o funcionals, inclosos
els estacionaments, i la previsió d'ampliacions.
En defecte de planificació viària o projecte que indique l'amplària de la
zona, o quan les determinacions de la planificació no la prevegen, s'entendrà
que l'amplària estarà delimitada per sengles línies situades a tres metres
mesurats des de l'aresta exterior de l'explanació.
L'aresta exterior de l'explanació és la intersecció del talús del desmunt o
terraplé, o, si s’escau, dels murs de sosteniment amb el terreny natural. Quan
el terreny natural circumdant està al mateix nivell que la carretera, l'aresta
exterior de l'explanació és la vora exterior de la cuneta.
Zona de protecció
L'amplària d'aquesta zona es fixarà mitjançant la planificació viària amb
l'amplitud que es considere necessària en cada cas.
En defecte de pla o projecte que indique l'amplària d'aquesta zona o
quan les determinacions del pla no la indiquen, s'entendrà que l’amplària
comprén un espai consistent en dos franges delimitades interiorment per la
zona de domini públic i exteriorment per sengles línies situades a 18 m
mesurats des de l'aresta exterior de la calçada més pròxima, i de 50 m per a
carreteres que suporten una IMD superior a 5.000 vehicles per dia.
Zona de reserva
És la determinada per l'aprovació d'un planejament viari o projecte que implique
l'execució d'una nova carretera o l'ampliació o millora d'una carretera existent.
1. Tarifa primera. Autorització per a construccions i obres de servei per a
ús particular
1.1 Accessos per a ús individual o agrícola
1.1.1. Accessos permanents
a) Fins a 5 m d'amplària per cada accés
b) L'excés sobre 5 m s'abonarà per
metre lineal o fracció.
1.1.2. Accessos provisionals
S'abonarà el 40% de la tarifa anterior i el
permís caducarà als sis mesos d'haver-se concedit.
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1.2. Conduccions subterrànies per a la instaŀlació de serveis (aigua
potable, aigua de reg, sanejament...) per a preses
particulars, excepte línies elèctriques i de telecomunicacions.
1.2.1. En encreuament de carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurada per l'eix de
la canonada.
a) En zona de domini públic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,50 €
4,50 €

1.2.2. En paraŀlelisme amb la carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats en sentit
paraŀlel a la carretera.
En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,50 €

2. Tarifa segona. Autorització per a construccions i obres de servei
per a ús coŀlectiu
2.1. Accessos per a ús industrial, serveis terciaris, gasolineres, etc.
2.1.1. Accessos amb intersecció en T amb prohibició de gir a l’esquerra
a) Amb carril de desacceleració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.983,00 €
.
b) Sense carril de desacceleració . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.315,00 €
...
2.1.2. Accessos amb intersecció en T sense prohibició de gir a l’esquerra
a) Amb carril de desacceleració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.630,00 €
.
b) Sense carril de desacceleració . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.975,00 €
...
2.1.3. Accessos especials (rotondes, raquetes, enllaços…) . . . .
3.945,00 €
2.2. Accessos a zones industrials, residencials o d'oci per desenvolupament del
planejament urbanístic
2.2.1 Noves carreteres
S'abonarà per metre lineal o fracció de carretera projectada.
a) Carretera convencional de calçada única . . . . . . . . .
24,50 €
b) Carretera d'alta capacitat amb dos calçades
separades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,10 €
2.2.2 Duplicació de calçades
S'abonarà per metre lineal o fracció de carretera a
duplicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,50 €

2.2.3. Condicionament
S'abonarà per metre lineal o fracció de carretera a
condicionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,60 €
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2.2.4. Millores locals
S'abonarà per metre lineal o fracció de carretera a
millorar
a) Per cada actuació de millora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Per metre lineal o fracció de carretera a millorar . . .

950,10 €
9,80 €

2.3 Conduccions subterrànies per a instaŀlació de serveis (aigua potable,
aigua de reg, sanejament…) excepte línies elèctriques i de
telecomunicacions
2.3.1 En encreuament de carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurada per l'eix
de la canonada
a) En zona de domini públic . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,60 €
8,90 €

2.3.2 En paraŀlelisme amb la carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats en
sentit paraŀlel a la carretera.
En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,50 €

3. Tarifa tercera. Autorització per a construccions i obres de servei amb
independència de l'ús
3.1 Instaŀlacions aèries per a electricitat i telecomunicacions
3.1.1 Línia aèria elèctrica de baixa tensió (tensió nominal ≤ 1.000 V)
3.1.1.1 Per coŀlocació de suports en zona de protecció
Suport de fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suport metàŀlic de gafes . . . . . . . . . . . . . . .
Suport metàŀlic de gelosía . . . . . . . . . . . . . . . . .

195,00 €
280,00 €
458,00 €

3.1.1.2 Per estesa aèria de cablejat per a línia
elèctrica
S'abonarà per unitat de buit o fracció la
projecció de la qual se situe dins de la zona de
protecció
a) Per buit en encreuament . . . . . . . . . . . . . .
b) Per buit distint del de l'encreuament . . . . . .

337,20 €
182,40 €

3.1.2 Línia aèria elèctrica d’alta tensió (tensió nominal > 1.000V)
3.1.2.1 Per coŀlocació de suports en zona de protecció
3.1.2.2 Per estesa aèria de cablejat per a línia
elèctrica
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a) Per buit en encreuament . . . . . . . . . . . . . .
b) Per buit distint del de l'encreuament . . . . . .

540,00 €
295,00 €

3.1.3 Línia aèria de telecomunicacions
3.1.3.1 Per coŀlocació de suports en zona de protecció
Suport de fusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suport metàŀlic de gafes
Suport metàŀlic de gelosia

195,00 €
280,00 €
458,00 €

3.1.3.2 Per estesa aèria de línia de fibra òptica
S'abonarà per unitat de buit o fracció la
projecció dels quals se situe dins de la zona de
protecció
a) Per buit d'encreuament
b) Per buit distint del de l'encreuament

540,00 €
295,00 €

3.1.3.3 Per estesa aèria de línia diferent de la de fibra
òptica
S'abonarà per unitat de buit o fracció la
projecció dels quals se situe dins de la zona de
protecció
a) Per buit d'encreuament
b) Per buit distint del de l'encreuament

337.20 €
182,40 €

3.2 Instaŀlacions subterrànies per a electricitat i telecomunicacions
3.2.1 Línia subterrània elèctrica de baixa tensió (tensió nominal ≤ 1.000 V)

3.2.1.1 En encreuament de carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats
per l'eix de la canonada
a) En zona de domini públic . . . . . . . . . . . . . . .
b) En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,60 €
8,90 €

3.2.1.2 En paraŀlelisme amb la carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats en
sentit paraŀlel a la carretera.
En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,20 €

3.2.2 Línia subterrània elèctrica d'alta tensió (tensió nominal > 1.000 V)

3.2.2.1 En encreuament de carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats
per l'eix de la canonada
a) En zona de domini públic . . . . . . . . . . . . . . .
b) En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.2.2.2 En paraŀlelisme amb la carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats en
sentit paraŀlel a la carretera.
En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,00 €

3.2.3 Línia subterrània de fibra òptica per a telecomunicacions
3.2.3.1 En encreuament de carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats
per l'eix de la canonada
a) En zona de domini públic . . . . . . . . . . . . . . .
b) En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160,00 €
90,00 €

3.2.3.2 En paraŀlelisme amb la carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats en
sentit paraŀlel a la carretera.
En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,00 €

3.2.4 Línia subterrània per a telecomunicacions diferent de la de fibra òptica

3.2.4.1 En encreuament de carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats
per l'eix de la canonada
a) En zona de domini públic . . . . . . . . . . . . . . .
b) En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95,00 €
52,00 €

3.2.4.2 En paraŀlelisme amb la carretera
S'abonarà per metre lineal o fracció, mesurats en
sentit paraŀlel a la carretera.
En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,00 €

3.3 Murs i tanques
3.3.1 Murs de sosteniment
S'entén per mur de sosteniment el que es construeix per
a subjectar les terres d'un camp sense que el coronament
sobrepasse el nivell del camp.
S'abonarà per metre lineal o fracció de mur confrontant
amb la carretera situat en la zona de protecció. . . . . . . .
18,50 €
3.3.2 Tanques diàfanes i bardisses
S'entén per tanca diàfana la tanca metàŀlica construïda
amb pals metàŀlics i tancament de malla metàŀlica, i la del
mateix tipus sobre muret el coronament de la qual no
sobrepasse els 50 cm de la rasant del terreny natural i la
diferència de cota entre la rasant de la carretera i el
coronament del muret del fonament siga menor o igual a
1,20 m.
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En els dos casos s'abonarà per metre lineal o fracció de
tanca confrontant amb la carretera situada en zona de
protecció. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,30 €
3.4. Aerogeneradors d'energia elèctrica
3.4.1 Per coŀlocació d’aerogeneradors en zona de
protecció
Per unitat d’aerogenerador coŀlocat . . . . . . . . . . . . . . .

545,00 €

4. Tarifa quarta. Altres obres i serveis
4.1. Rases, galeries i ocupació del subsòl per a depòsits,
caixes de distribució i altres aparells
S'abonarà per metre quadrat o fracció de superfície
ocupada en zona de protecció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,20 €

4.2 Galeries de serveis, passos subterranis de vianants, pontons i
en general tota obra de pas que per les dimensions o l’ús no
puga ser inclosa en les tarifes primera, segona i tercera
d'aquesta ordenança
S'abonarà per metre quadrat o fracció de superfície
ocupada
a) En zona de domini públic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370,00 €
b) En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185,00 €
4.3 Bàscules i aparells de superfície
S'abonarà per metre quadrat o fracció de superfície
ocupada
En zona de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135,00 €

4.4 Senyals informatius i d'orientació reglamentaris
Podran autoritzar-se per un termini màxim de cinc anys, que
podrà renovar-se amb una nova petició d'autorització i
s'abonarà per unitat de senyal a coŀlocar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63,40 €
4.5. Per sotmetiment a informació pública del projecte de les
obres soŀlicitades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,00 €

4.6. Per ocupació temporal de sòl públic
S'abonarà per metre quadrat o fracció de superfície
ocupada en zona de protecció i dia.

0,10 €

4.7. Per cada concepte no inclòs en les tarifes d'aquesta
ordenança s'abonarà . . . . . . . . .

28,60 €

5. Tarifa cinquena. Per intervenció de personal facultatiu
a) Per informe facultatiu per a la redacció del qual no calga
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prendre dades de camp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150,25 €
b) Per informe facultatiu per a la redacció del qual calga
prendre dades de camp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450,76 €
c) Per inspecció de construccions i obres de servei per a ús
coŀlectiu contemplades en la tarifa segona, epígrafs 2.1 i 2.2
La base d'aquesta taxa estarà determinada pel pressupost del
projecte deduint els imports corresponents a l'IVA, les despeses
generals i el benefici industrial.
El tipus de gravamen serà de l’1%.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ I INSPECCIÓ
D'OBRES CONTRACTADES PER LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA
Article primer. Fonament legal
Aquesta Diputació, d'acord amb l'art. 132 en relació amb l'art. 20 i següents del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i fent ús de la facultat reglamentària
que li confereix l’art. 15.1 del mateix text legal i l'art. 106.1 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix la taxa per
prestació del servei de direcció i inspecció d'obres contractades per la Diputació
de València, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu
aquesta ordenança.
Article segon. Naturalesa del tribut
El tribut que es regula en aquesta ordenança d'acord amb l'art. 20.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, té la naturalesa de taxa fiscal per ser la
contraprestació d'un servei que es refereix a, afecta o beneficia particularment
el subjecte passiu, atés que concorren les circumstàncies de soŀlicitud o
recepció obligatòria, no ser susceptible de ser prestat per la iniciativa privada i
referir-se a un servei en què està declarada la reserva en favor de les entitats
locals d'acord amb la normativa vigent.
Article tercer. Fet imposable
El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa, el constitueix
la prestació dels treballs facultatius de direcció i inspecció d'obres fetes
mitjançant contracte a càrrec de la Diputació pels serveis tècnics provincials.
Article quart. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei
General Tributària, contractistes adjudicatàries de les obres.
Article cinqué. Exempcions, reduccions i bonificacions
D'acord amb l’art. 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no es
podran reconéixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les
normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.
Article sisé. Base, tipus de gravamen i quota
La base d'aquesta taxa estarà determinada per l'import de l'adjudicació de les
obres executades, incloses les adquisicions i els subministraments previstos en
els projectes i havent deduït els imports corresponents a l'IVA i al 19% de les
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despeses generals d'estructura, segons les certificacions expedides pel tècnic
director de les obres.
Article seté
El tipus de gravamen serà del 4%.
Article vuité
La quota a exigir al subjecte passiu serà la resultant d'aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
Article nové. Meritació
La taxa es meritarà quan es realitze el fet imposable. S’entendrà realitzat quan
s’hagen fet els treballs tècnics i s'expedisquen els documents corresponents.
Article desé. Obligació del pagament
La taxa es farà efectiva per deducció sobre el pagament de la certificació d'obra
corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança modificada, aprovada pel Ple de la Diputació de València
en sessió del 25 d'octubre del 2005, entrarà en vigor l'endemà de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins que es modifique o
derogue expressament, i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2006.

52

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ÀREA D'HISENDA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER
ASSAJOS I ANÀLISIS
DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA
USATS EN OBRES CONTRACTADES
PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ÀREA D'HISENDA
1. TAXES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
ASSAJOS I ANÀLISIS DE MATERIALS I UNITATS
D'OBRA USATS EN OBRES CONTRACTADES PER LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Article primer. Fonament legal
Aquesta Diputació, d'acord amb l'art. 132 en relació amb els arts. 20 i següents
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i fent ús de la facultat
reglamentària que li confereix l’art. 15.1 del mateix text legal i l’art. 106.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix la
taxa per l'elaboració, per part dels serveis tècnics de la Diputació de València,
d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra usats en obres contractades per
la corporació provincial, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que
preveu aquesta ordenança.
Article segon. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'elaboració, pels serveis tècnics de
la Diputació, dels assajos i les anàlisis de materials i unitats d'obra usats en
obres contractades per la Diputació de València previstos en els plecs de
prescripcions tècniques o ordenats pel director de les obres d'acord amb l’art.
145 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Article tercer. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, adjudicatàries de contractes d'obres de la Diputació de
València.
Article quart. Base imposable
La base imposable d'aquesta taxa estarà determinada per l'import d'adjudicació
de les obres deduint els imports corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit i
al 19% de despeses generals i benefici industrial.
Article cinqué. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà de l’1%.
Article sisé. Quota tributària
La quota tributària consistirà en la quantitat resultant d'aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
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Article seté. Meritació
La taxa es merita des del moment de l'adjudicació del contracte d'obres per la
Diputació de València.
Article vuité. Obligació del pagament
La taxa es farà efectiva per deducció sobre el pagament de la certificació d'obra
corresponent.
Disposició final
La present Ordenança modificada, aprovada pel Ple de la Diputació de
València en sessió ordinària celebrada el 25 d'octubre del 2005, entrarà en
vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà
vigent fins que es modifique o derogue expressament, i serà aplicable a partir
de l'1 de gener del 2006.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES
PER PARTICIPACIÓ EN PROVES DE SELECCIÓ DE
PERSONAL D'AQUESTA DIPUTACIÓ
Article primer
Aquesta Diputació, d'acord amb l'art. 132 en relació amb els articles 20 i
següents del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i fent ús de la facultat
reglamentària que li confereix l'art. 15.1 del mateix text legal i l’art. 106.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix la
taxa per participació en proves de selecció de personal d'aquesta Diputació,
l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu aquesta
ordenança.
Article segon
Constitueix el fet imposable de la taxa l'admissió per a participar com a aspirant
en proves selectives d'accés a llocs de treball de funcionaris o personal laboral
convocades per aquesta Diputació.
Article tercer
Seran subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques que soŀliciten la
inscripció com a aspirants en les proves selectives a què es refereix l'article
anterior.
Article quart
Els imports de la taxa seran els següents:
Tarifa primera: Per a l’accés com a funcionari de carrera o laboral al subgrup de
titulació A1: 50 euros
Tarifa segona: Per a l’accés com a funcionari de carrera o laboral al subgrup de
titulació A2: 35 euros
Tarifa tercera: Per a l’accés com a funcionari de carrera o laboral al subgrup de
titulació C1: 30 euros
Tarifa quarta: Per a l’accés com a funcionari de carrera o laboral al subgrup de
titulació C2: 9 euros
Tarifa cinquena: Per a l’accés com a funcionari de carrera o laboral al grup de
titulació E: 7 euros
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Els imports exigibles per la taxa es consignaran expressament en les disposicions
que convoquen les proves selectives.
Article cinqué
La meritació de la taxa es produirà en el moment de la soŀlicitud d'inscripció en
les proves selectives a què es refereix l’art. 2 d'aquesta ordenança.
La soŀlicitud no es tramitarà fins que s'haja efectuat el pagament.
Article sisé. Règim de beneficis fiscals
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa:
a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
b) Les persones que figuren com a desocupades durant el termini d’almenys un
mes anterior a la data de la convocatòria de proves selectives per a l’accés a la
condició de personal d'aquesta Diputació en les quals soŀliciten la participació.
Seran requisits per a obtindre l'exempció que, en el termini que es tracte, no
hagueren rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagueren negat a
participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o
reconversió professional.
c) Els membres de família nombrosa de categoria especial.
2. Es bonificarà la taxa en un 50% en el cas de famílies nombroses de
categoria general.
3. Per a justificar els motius d'exempció o bonificació s'aportarà, amb la
soŀlicitud de participació en la prova selectiva, la documentació que a
continuació s'indica:
a) En el cas de discapacitat, certificat del Centre d’Avaluació i Orientació de
Discapacitats o fotocòpia compulsada de la resolució corresponent.
b) En el cas de desocupació, certificació del Servei Valencià d'Ocupació i
Formació (SERVEF) o organisme equivalent de la situació de desocupació.
El certificat haurà de contindre una referència expressa a tots els requisits
enumerats en el punt 1.b anterior.
c) En el cas de família nombrosa, còpia compulsada del títol oficial.
Article seté
Gestionarà la taxa el Servei de Gestió de Personal.
Disposició final
Aquesta ordenança modificada s’aprova en sessió del Ple del 21 de novembre
del 2007 i entrarà en vigor l'endemà de la publicació de l'acord definitiu i del text
de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de València.
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ORDENANÇA
FISCAL
SOBRE
TAXES
PER
REPROGRAFIA DE L'ARXIU GENERAL I FOTOGRÀFIC

Article primer. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats que concedeixen els arts. 133.2 i 142 de la Constitució i
l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i d'acord amb els arts. 132 i 20.4 en relació amb els arts. del 15 al 19 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació estableix les taxes
del servei de reprografia de l'Arxiu General i Fotogràfic.
Article segon. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes la prestació de serveis o la realització
d'activitats per a la reproducció, tant en format de paper com electrònic, de
documentació de l'Arxiu General i Fotogràfic mitjançant fotocòpia, fotografia,
digitalització, impressió d'imatges o qualsevol altre mitjà de reproducció.
No estan subjectes a la taxa les prestacions de serveis o la realització
d'activitats de reproducció objecte d'aquesta taxa quan les soŀlicite qualsevol
departament de l'administració general de la Diputació de València.
Article tercer. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei General
Tributària (LGT) que soŀliciten els serveis o activitats que constitueixen el fet
imposable o resulten beneficiades o afectades.
Article quart. Beneficis fiscals
No es poden reconéixer altres beneficis fiscals en el pagament de la taxa que
els previstos expressament en les normes amb rang de llei o els derivats de
l'aplicació de tractats internacionals.
Article cinqué. Quota tributària
La quota tributària és la que figura en la tarifa annexa a aquesta ordenança.
Article sisé. Meritació
1. L'obligació de contribuir naix quan comence la prestació del servei o la
realització de l'activitat. No obstant això, quan es presente la soŀlicitud que
inicie l'actuació, haurà d'efectuar-se el pagament corresponent prèviament a
l'actuació de la Diputació.
2. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o
l'activitat administrativa no es duga a terme, es tornarà l'import corresponent.
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Article seté. Règim d'autoliquidació
La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació emplenant el model establit i
ingressant l’import en els llocs que prèviament es determinen.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Diputació en sessió celebrada
el 20 de juliol del 2006, entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i continuarà vigent fins que es modifique o derogue
expressament.

ANNEX
TARIFES PER REPROGRAFIA DE L’ARXIU GENERAL I FOTOGRÀFIC
Format

Tarifa,
€/unitat

Fotocòpia DIN A4 en blanc i negre

0,09

Fotocòpia DIN A4 en color

0,85

Fotocòpia DIN A3 en blanc i negre

0,18

Fotocòpia DIN A3 en color

1,70

Fotocòpia de microfilm en blanc i negre DIN A4

0,12

Impressió a partir d'imàtgens digitals (paper normal) A4

0,50

Impressió a partir d'imàtgens digitals (paper normal) A3

1,00

Impressió en paper fotogràfic d'imàtgens digitals A4

1,40

Digitalització d'imàtgens en baixa resolució (150 píxels per
polzada i fins a 10 Mb per imatge), una imatge

1,90

Digitalització d'imàtgens en alta resolució (300 píxels per
polzada i fins a 30 Mb per imatge), una imatge

3,10

Per cada CD

1,00

Per cada DVD

2,00
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ORDENANÇA GENERAL DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS

CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE
Article primer
1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per l'obtenció
pel subjecte passiu d'un benefici o un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació
de serveis públics de caràcter provincial per aquesta Diputació.
2. Les contribucions especials es fundaran en la mera realització de les obres o
en l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i
l’exacció serà independent del fet que els subjectes passius utilitzen
efectivament unes i altres.
Article segon
1. A l'efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i
serveis els següents:
a) Els que faça o establisca la Diputació dins de l'àmbit de la seua competència
per a atendre els fins que li estiguen atribuïts. S'exclouen les obres que faça la
Diputació a títol de propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que faça o establisca la Diputació perquè li’ls hagen atribuïts. S'exclouen
les obres que faça la Diputació a títol de propietari dels seus béns patrimonials.
c) Els que facen o establisquen altres entitats públiques o els seus
concessionaris amb aportacions econòmiques de la Diputació.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior
conservaran el caràcter de provincials, encara que estigueren fets o establits
per:
a) Organismes autònoms provincials o societats mercantils amb capital social
del qual la Diputació siga l'únic titular,
b) Concessionaris amb aportacions de la Diputació,
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials provincials són tributs de caràcter finalista i el
producte de la seua recaptació es destinarà íntegrament a sufragar les
despeses de l'obra o de l'establiment o ampliació del servei per raó dels quals
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s’haja establit i exigit la contribució especial.
Article tercer
La Diputació podrà acordar la imposició i ordenació de contribucions especials
potestativament quan que es donen les circumstàncies causants del fet
imposable establides en l’art. 1 d'aquesta ordenança:
a) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis,
b) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de
finques,
c) Per la realització d'obres de captació, embassament, depòsit, conducció i
depuració d'aigües per a l'abastiment,
d) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i coŀlectors
generals,
e) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció,
f) Per la realització d'obres de dessecament, sanejament i defensa de terrenys
contra avingudes i inundacions, i per la regulació i desviació de cursos
d'aigües.
g) Per la construcció i conservació de camins i vies locals i comarcals.
h) Per la realització, establiment o ampliació de qualssevol altres obres o
serveis provincials.
CAPÍTOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article quart
1. No es reconeixeran en matèria de contribucions especials altres beneficis
fiscals que els que estiguen establits per disposicions amb rang de llei o per
tractats o convenis internacionals.
2. Les persones que en els casos a què es refereix l'apartat anterior es
consideraren amb dret a un benefici fiscal, ho faran constar així davant de la
Diputació amb menció expressa del precepte en què consideren emparat el seu
dret.
3. Quan es reconeguen beneficis fiscals en les contribucions especials
provincials, les quotes que hagueren pogut correspondre als beneficiaris o, si
s’escau, l'import de les bonificacions, no podran ser objecte de distribució entre
els altres subjectes passius.
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CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS
Article cinqué
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials
provincials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’art.
33 de la Llei General Tributària especialment beneficiades per la realització de
les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis provincials que originen
l'obligació de contribuir.
2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones
especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o
ampliació de serveis que afecten béns immobles, els seus propietaris,
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o
ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les
persones o entitats titulars d'aquestes,
c) En les contribucions especials per l'establiment del servei d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies
d'assegurances que desenvolupen la seua activitat en el ram en l'àmbit de
la província de València.
Article sisé
1. Sense perjudici, si s’escau, del que disposa l'apartat 3 de l’art. 11 d'aquesta
ordenança, les contribucions especials recauran directament sobre les
persones naturals o jurídiques que apareguen en el Registre de la Propietat
com a ames o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o la
matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques com a titulars de les
explotacions o negocis afectats per les obres o serveis en la data de terminació
de les obres o en la de començament de la prestació dels serveis.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la
comunitat de propietaris facilitarà a l'administració provincial el nom dels
copropietaris i el seu coeficient de participació en la comunitat a fi de girar les
quotes individuals. Si no es fa així, s'entendrà acceptat que es gire una quota
única, de la distribució de la qual s'ocuparà la comunitat mateixa.
CAPÍTOL IV. BASE IMPOSABLE
Article seté
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda com a
màxim pel 90% del cost que la Diputació suporte per la realització de les obres
o per l'establiment o ampliació dels serveis.
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2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció
d'obres, plans i programes tècnics,
b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis,
c) El valor dels terrenys que hagueren d'ocupar permanentment les obres o
serveis, llevat que es tracte de béns d'ús públic, de terrenys cedits
gratuïtament i obligatòriament a la Diputació o d'immobles cedits en els
termes establits en l'art. 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat,
d) Les indemnitzacions procedents pel derrocament de construccions,
destrucció de plantacions, obres o instaŀlacions, així com les que hagen
d'abonar-se als arrendataris dels béns que hagen de ser derrocats o
ocupats,
e) L'interés del capital invertit en les obres o serveis quan la Diputació haguera
d'apeŀlar al crèdit per a finançar la porció no coberta per contribucions
especials o la coberta en cas de fraccionament general d’aquestes.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de mera
previsió. Si el cost real fóra major o menor que el previst, s'utilitzarà el real per
a calcular les quotes corresponents.
4. Quan es tracte de les obres o els serveis a què es refereix l’art. 2.1.c)
d'aquesta ordenança, o de les realitzades o establits pels concessionaris amb
aportacions de la Diputació a què es refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la
base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de
l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguen imposar
altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas,
es respectarà el límit del 90% a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article.
5. Per a determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per la
Diputació el que resulte de restar al cost total l'import de les subvencions o
auxilis que l'entitat local obtinga de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat
pública o privada. S'exceptua el cas que la persona o entitat aportant de la
subvenció o auxili tinga la condició de subjecte passiu. En aquest cas s'actuarà
com indica l'apartat 2 de l'art. 9 d'aquesta ordenança.
Article vuité
La Diputació determinarà en l'acord d'ordenació el percentatge del cost de
l'obra suportat per aquesta que constituïsca, en cada cas concret, la base
imposable de la contribució especial, sempre amb el límit del 90% que indica
l'article anterior.
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CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article nové
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els
subjectes passius tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i serveis
amb subjecció a les regles següents:
a) Amb caràcter general, s'aplicaran conjuntament o separadament, com a
mòduls de repartiment, els metres lineals de frontera dels immobles, la seua
superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a efectes de l'Impost
sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, la base
imposable podrà distribuir-se entre les entitats o societats que cobrisquen el
risc per béns sitis en aquesta província proporcionalment a l'import de les
primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a un
subjecte passiu fóra superior al 5% de l'import de les primes que ha recaptat,
l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a l’amortització total.
2. En el cas que qui tinguera la condició de subjecte passiu d'una contribució
especial atorgara una subvenció o ajuda per a la realització de les obres o
l'establiment o ampliació dels serveis municipals que generen aquesta
contribució especial, la subvenció es destinarà primer a compensar la quota
d'aquest subjecte passiu. L'excés, si n'hi haguera, s'aplicarà a reduir a prorrata
la quota dels altres subjectes passius.
Article desé
1. En qualsevol classe d'obres, quan la diferència de cost per unitat en els
distints trajectes, trams o seccions no equivalga a la diferència en el grau
d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es
consideraran en conjunt a l'efecte del repartiment. Per tant, per a la
determinació de les quotes individuals, no es tindrà en compte només el cost
especial del tram o secció que afecte cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartira tenint
en compte els metres lineals de frontera dels immobles, es consideraran
finques amb frontera en la via pública no només les edificades en coincidència
amb l'alineació exterior de l’illa de cases, sinó també les construïdes en blocs
aïllats en qualsevol situació respecte a la via que delimite l’illa i siga objecte de
l'obra. Per tant, en aquests casos, la longitud de la frontera es mesurarà tenint
en compte el solar de la finca, independentment de les circumstàncies de
l'edificació, reculada, patis oberts, zones de jardí o espais lliures.
3. Quan dos fronteres s’unisquen en un xamfrà o una revolta, es considerarà, a
l’efecte del mesurament de la longitud de la frontera, la mitat de la longitud del
xamfrà o del desenvolupament de la revolta, que se sumaran a les longituds de
les fronteres immediates.
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CAPÍTOL VI. MERITACIÓ
Article onzé
1. Les contribucions especials es meriten en el moment en què les obres
s'hagen executat o el servei haja començat a prestar-se. Si les obres foren
fraccionables, la meritació es farà per a cadascun dels subjectes passius quan
s'hagen executat les obres corresponents a cada tram o fracció.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, quan s'haja aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, la Diputació podrà exigir per anticipat el
pagament de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst
per a l'any següent. No podrà exigir-se la bestreta d'una nova anualitat sense
que s’hagen executat les obres per a les quals s’exigí una bestreta
anteriorment.
3. El moment de meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a
l’efecte de determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb l’art.
5 d'aquesta ordenança, encara que en l'acord d'ordenació figure com a
subjecte passiu qui ho siga per raó de la data de l’aprovació de l’acord i aquest
haguera anticipat el pagament de quotes d'acord amb l'apartat 2 d'aquest
article. Quan s’haja notificat la condició de subjecte passiu a qui l’acord
d’ordenació atribuïsca aquesta condició i aquest transmeta els drets sobre els
béns o explotacions subjectes a contribució especial en el període comprés
entre l’aprovació de l’acord i la meritació, qui transmet els drets estarà obligat a
informar l'administració provincial de la transmissió dins del termini d’un mes
des de la data d’aquesta. Si no la comunicara, l’administració provincial podrà
actuar per al cobrament contra ell.
4. Quan les obres s'hagen acabat totalment o parcialment o comence la
prestació del servei, es determinaran els subjectes passius, la base i les quotes
individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que escaiguen
compensant els pagaments anticipats que s’hagueren fet. Aquesta
determinació definitiva, la faran els òrgans competents de la Diputació ajustantse a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per a l’obra o servei de
què es tracte.
5. Si els pagaments anticipats els hagueren fets persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o excediren
de la quota individual definitiva que corresponga, la Diputació en practicarà
d'ofici la devolució.
CAPÍTOL VII. GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Article dotzé
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials es
farà en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General
Tributària i les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament.
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Article tretzé
1. Una volta determinada la quota a satisfer, la Diputació podrà concedir, a
soŀlicitud del contribuent, el fraccionament o ajornament per un termini màxim
de cinc anys. Caldrà garantir el pagament del deute tributari, que inclourà
l'import de l'interés de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca,
peça, aval bancari o una altra garantia suficientment satisfactòria per a la
Diputació.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del
soŀlicitant amb l'import total de la quota tributària que li corresponga.
3. La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament i
a l’expedició d'una certificació de descobert per la part pendent de pagament,
els recàrrecs i els interessos corresponents.
4. En qualsevol moment, el contribuent podrà renunciar als beneficis
d'ajornament o fraccionament mitjançant l’ingrés de la quota pendent de
pagament, sencera o una part, i dels interessos vençuts, amb la qual cosa es
canceŀlarà la garantia constituïda.
5. Tenint en compte les condicions socioeconòmiques de la zona en què
s'executen les obres, la seua naturalesa, el quadre d'amortització, el cost, la
base liquidable i l'import de les quotes individuals, la Diputació podrà acordar
d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents,
sense perjudici que puguen anticipar els pagaments que consideren oportuns
en qualsevol moment.
CAPÍTOL VIII. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
Article catorzé
1. L'exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia per la
Diputació de l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un
servei que haja de costejar-se mitjançant contribucions especials no podrà
executar-se fins que s'haja aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.
3. L'acord d'ordenació o l'ordenança reguladora haurà d'adoptar-se
inexcusablement i contindrà la determinació del cost previ de les obres i
serveis, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en les altres
qüestions a aquesta Ordenança General de Contribucions Especials.
4. Una volta adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials i
determinades les quotes a satisfer, aquestes es notificaran individualment a
cada subjecte passiu si ells o les seues adreces es coneixen, i per edictes si es
desconeixen. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de la
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Diputació, que podrà basar-se en la procedència de les contribucions especials,
el percentatge del cost que hagen de satisfer les persones especialment
beneficiades o les quotes assignades.
Article quinzé
1. Quan la Diputació coŀlabore amb una altra entitat local en la realització
d'obres o establiment o ampliació de serveis i s'imposen contribucions
especials, s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seues competències pel que fa als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b) Si alguna de les entitats fera les obres o establira o ampliara els serveis amb
la coŀlaboració econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i la
recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que disposa la lletra a)
anterior.
2. En el cas que una de les entitats no aprovara l'acord concret d’ordenació, la
unitat d’actuació quedarà sense efecte i cada entitat adoptarà separadament
les decisions que escaiguen.
CAPÍTOL IX. COĿLABORACIÓ CIUTADANA
Article setzé
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en
associació administrativa de contribuents i promoure la realització d'obres o
l'establiment o ampliació de serveis per la Diputació, per a la qual cosa es
comprometran a sufragar la part que corresponga aportar a la Diputació quan la
seua situació financera no ho permeta, a més de la que els corresponga
segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per les obres o l'establiment o
ampliació de serveis promoguts per la Diputació podran constituir-se en
associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic
de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
Article desseté
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què
es refereix l'article anterior, l'acord haurà d'adoptar-se per la majoria absoluta
dels afectats, sempre que representen almenys els dos terços de les quotes
que hagen de satisfer-se.
CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS
Article divuité
1. En tot el que es refereix a infraccions tributàries, la seua qualificació i les
sancions corresponents, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General
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Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà en cap cas la liquidació i el
cobrament de les quotes meritades no prescrites.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província, començarà a regir a partir del mateix dia i romandrà en
vigor fins que es modifique o derogue expressament.
Aquesta ordenança, que consta de 18 articles, fou aprovada pel Ple de la
Diputació en sessió celebrada el 28 de febrer del 1991.
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ORDENANÇA FISCAL DE LA CONTRIBUCIÓ ESPECIAL
PER L’ESTABLIMENT, L’AMPLIACIÓ I LA MILLORA
DEL SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE
Article primer
El fet imposable de la contribució especial està constituït per l'obtenció d'un
benefici com a conseqüència de l'establiment, ampliació i millora del servei
d'extinció d'incendis.
CAPÍTOL II. SUBJECTES PASSIUS
Article segon
1. Tindran la consideració de subjectes passius les persones especialment
beneficiades per l'establiment, ampliació i millora del servei que origina l'obligació
de contribuir.
2. A l’efecte del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones
especialment beneficiades, a més dels propietaris dels béns afectats, les
companyies d'assegurances que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit
d'aquesta província.
CAPÍTOL III. BASE IMPOSABLE
Article tercer
La base imposable de la contribució especial no podrà superar el 90% del cost
suportat per la Diputació per l'establiment, ampliació i millora del servei d'extinció
d'incendis.
Article quart
El cost indicat en l'article anterior estarà integrat tant pels costos directes com
pels indirectes del servei d'extinció d'incendis i per les despeses d'inversió que
corresponguen.
CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article cinqué
La quota tributària es distribuirà entre les entitats o societats que cobrisquen el
risc per béns situats en aquesta província proporcionalment a l'import de les
primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada
subjecte passiu fóra superior al 5% de l'import de les primes que haja recaptat,
l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a l’amortització total.
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CAPÍTOL V. MERITACIÓ
Article sisé
1. L'obligació de contribuir per aquesta contribució especial naix des del moment
que el servei d'extinció d'incendis comence a prestar-se.
2. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a
l’efecte de determinar la persona obligada al pagament d'acord amb l’art. 2
d’aquesta ordenança, encara que en l'acord d'ordenació figure com a subjecte
passiu qui ho siga per raó de la data de l’aprovació de l’acord i aquest haguera
anticipat el pagament de quotes d'acord amb l'apartat 2 de l’art. 11 de
l'Ordenança General de les Contribucions Especials. Quan s’haja notificat la
condició de subjecte passiu a qui l’acord d’ordenació atribuïsca aquesta condició i
aquest transmeta els drets sobre els béns o explotacions subjectes a contribució
especial en el període comprés entre l’aprovació de l’acord i la meritació, qui
transmet els drets estarà obligat a informar l'administració provincial de la
transmissió dins del termini d’un mes des de la data d’aquesta. Si no comunicara
la transmissió, l’administració provincial podrà actuar per al cobrament contra ell.
Disposició addicional
En tot allò que no estiga previst en aquesta ordenança, caldrà ajustar-se al que
disposa l'Ordenança General de Contribucions Especials.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i romandrà en vigor fins que es modifique o derogue
expressament.
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles, fou aprovada pel Ple de la
Diputació en sessió celebrada el 3 de febrer del 1991.
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DE
QUE

ESTABLISCA LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Article primer. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular amb caràcter general l'aplicació dels
preus públics que establisca la Diputació de València. Els preus públics són les
contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de serveis o la
realització d'activitats administratives de la competència de la Diputació de
València quan no concórrega cap de les circumstàncies següents:
a) Que els serveis o activitats no siguen de soŀlicitud voluntària per als
administrats. A aquest efecte, no es considerarà voluntària la soŀlicitud per part
dels administrats quan estiga imposada per disposicions legals o reglamentàries
o quan els béns, serveis o activitats requerits siguen imprescindibles per a la vida
privada o social del soŀlicitant.
b) Que els serveis o activitats no els preste o faça el sector privat, estiga o no
establida la reserva a favor del sector públic d'acord amb la normativa vigent.
Article segon. Fonament legal
La normativa continguda en aquesta ordenança té el seu fonament legal en les
disposicions següents:
a) L’art. 48.1 en relació amb el 129 (modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol)
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i la
disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del
règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic, pel que fa a l'establiment i exigència de preus
públics per les diputacions provincials d'acord amb les normes d'aquesta llei.
b) La disposició addicional setena de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus
públics, per a l’aplicació supletòria del seu Títol III als preus públics de les
hisendes locals.
c) La Llei General Pressupostària, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre, per a l'administració i cobrança dels preus públics
en allò no previst en la Llei 8/1989.
d) Els arts. 71, 73, 74, 75, 111, 112 i 126 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
General Tributària, modificada parcialment per la Llei 10/85, de 26 d'abril, sobre
prerrogatives de la hisenda pública per a l'administració i cobrança dels preus
com a ingrés de dret públic.
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e) L’art. 49 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, sobre el procediment per a l'aprovació d'ordenances locals.
Article tercer. Establiment i modificació dels preus públics
1. El Ple de la Diputació podrà acordar l'establiment o modificació de cada preu
públic si es donen les circumstàncies indicades en l’art. 1 d'aquesta ordenança,
sense perjudici de les seues facultats de delegació en la Comissió de Govern.
En els acords d'establiment o modificació dels preus públics, es farà
referència en tot cas al servei o activitat pel qual s'exigisquen. Els acords que, a
més d'establir o modificar els preus públics, fixen la seua quantia, contindran com
a mínim la referència al servei o activitat de què derive l'obligació de pagar i les
contraprestacions pecuniàries exigibles per cada acte o fet singularitzat.
2. No podran establir-se ni exigir-se preus públics pels serveis o activitats que
duga a terme la Diputació dels que figuren enumerats en l’art. 21 de la Llei
39/1988.
Article quart. Procediment i tramitació
1. La fixació de la quantia dels preus públics exigirà una proposta que inclourà un
estudi economicofinancer que justifique l'import que es proposa, el grau de
cobertura financera dels costos corresponents dels serveis a prestar i, si s’escau,
els valors del mercat o utilitats que s'hagen pres com a referència.
2. Els estudis economicofinancers s'hauran de revisar almenys una vegada a
l'any, amb ocasió de la liquidació pressupostària, i s’ajustaran els preus públics
que no cobrisquen el cost del servei fins a arribar almenys a aquest.
3. Per a la fixació dels preus públics pels organismes autònoms dependents de la
Diputació o pels consorcis prèviament establits per aquesta, se seguirà el
procediment següent:
a) L'organisme autònom o consorci que vullga fixar o modificar el preu públic
enviarà a l’ens local de què depén la proposta i l’estat econòmic de què es
desprenga que amb la quantia resultant es cobrirà el cost del servei.
b) Quan s'haja examinat la proposta i comprovat que compleix els requisits
exigits, el Ple o la Comissió de Govern per delegació acordarà l'establiment o
modificació dels preus públics i atribuirà expressament la seua fixació a
l'organisme soŀlicitant.
c) La fixació per l'organisme autònom o consorci, l'efectuarà el seu president, qui
en donarà compte immediat a l'òrgan plenari de l'organisme o consorci i a la
Diputació.
d) Sense perjudici del compliment d'altres requisits, la fixació no produirà efectes
ni serà exigible fins que haja tingut entrada en el Registre de la Diputació una
còpia literal de l'acord de fixació i s'haja publicat d'acord amb l'apartat següent.
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4. La referència als acords d'establiment, modificació i fixació dels preus públics i
el text íntegre de les contraprestacions pecuniàries exigibles i els aspectes
singulars introduïts, una volta aprovats inicialment, hauran d'exposar-se al públic
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i els taulers d'edictes de la
Diputació i dels organismes autònoms i consorcis a què es referisca per un
termini de trenta dies, durant el qual es podrà examinar l'expedient a l’efecte de
presentar aŀlegacions i suggeriments. Si no se’n presenta cap, o si se n'han
presentat i no es resolen expressament en un termini de quinze dies, les
aŀlegacions s'entendran denegades i l'acord esdevindrà definitiu i entrarà en vigor
quan el text es publique en el Butlletí Oficial de la Província.
5. En el cas que la fixació dels preus públics l'efectuen organismes autònoms o
consorcis, la publicació conjunta de l'establiment, modificació o fixació dels preus
en el Butlletí Oficial de la Província, l'ordenarà la Diputació.
6. Hi haurà un exemplar dels preus vigents a disposició dels ciutadans en les
oficines de l'entitat corresponent durant l’horari d’atenció al públic.
Article cinqué. Quantia dels preus públics
1. El Ple de la Diputació fixarà la quantia dels preus públics, i podrà delegar
aquesta facultat en la Comissió de Govern. El Ple podrà atribuir als organismes
autònoms dependents de la Diputació la fixació dels preus públics establits per
aquesta corresponents als serveis a càrrec dels organismes, excepte quan els
preus no cobrisquen el cost dels serveis.
2. El que disposa l'apartat anterior serà aplicable als consorcis, llevat que es
dispose una altra cosa en els seus estatuts.
3. En la prestació de serveis o realització d'activitats, l'import del preu públic haurà
de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Per a la
determinació d'aquest cost, caldrà tindre en compte els costos directes i
indirectes, tant fixos com variables, incloses les amortitzacions tècniques.
4. No obstant això, quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d'interés
públic que així ho aconsellen, la Diputació podrà fixar preus públics per davall
dels límits previstos en l'apartat anterior. En aquest cas, hauran de consignar-se
en els pressupostos de la Diputació les dotacions oportunes per a la cobertura de
la diferència resultant, si n'hi haguera.
Article sisé. Naixement de l’obligació de pagament
1. L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia la prestació del servei o
la realització de l'activitat, sense perjudici que la Diputació puga exigir el depòsit
previ de l’import total o parcial.
2. Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, no es faça
l'activitat o no es preste el servei, escaurà la devolució de l'import que
corresponga o, tractant-se d'espectacles, el canvi de les entrades, quan siga
possible.
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Article seté. Obligats al pagament
1. Estaran obligats al pagament dels preus públics els que disfruten o es
beneficien dels serveis o activitats objecte del preu públic.
2. Els obligats al pagament hauran de:
a) Formalitzar totes les declaracions que se'ls exigisca per raó del preu públic,
b) Facilitar la pràctica de comprovacions i inspeccions, i l'entrega de les dades,
antecedents i justificants que se’ls soŀlicite.
c) Declarar la seua adreça, entenent-se a tots els efectes la darrera adreça
consignada en qualsevol document de naturalesa tributària, mentres no done
coneixement d'una altra a l'administració provincial o aquesta no ho rectifique
mitjançant la comprovació pertinent.
Article vuité. Responsables subsidiaris i solidaris
També estan obligats al pagament del deute per preus públics els responsables
subsidiaris i solidaris, si n'hi haguera.
Article nové
Seran responsables subsidiaris:
a) Els administradors de les persones jurídiques, per la totalitat del deute, en els
casos que no facen els actes necessaris a què estiguen obligats, consentisquen
l'incompliment d’aquestes obligacions pels que depenguen d'ells o duguen a
terme actuacions i adopten acords que facen possibles aquestes infraccions.
b) Els administradors de les persones jurídiques que hagen cessat l’activitat per
les seues obligacions pendents.
c) Els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, quan, per negligència o mala fe, no facen les gestions necessàries
per al compliment íntegre de les obligacions meritades amb anterioritat a les
situacions esmentades i imputables als obligats al pagament.
d) Els adquirents de béns afectes per llei al deute contret, que respondran per
derivació de l'acció si el deute no es paga una volta esgotat el procediment de
constrenyiment.
Article desé
En els casos de responsabilitat subsidiària, serà inexcusable la declaració prèvia
de fallida de l'obligat al pagament, sense perjudici de les mesures cautelars que
abans d'aquesta declaració puguen adoptar-se reglamentàriament.
La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà
prèviament un acte administratiu, que es notificarà reglamentàriament. A partir de
la notificació, tindran tots els drets de l'obligat al pagament.
Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament dels deutes quan
concórreguen les circumstàncies següents:
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a) Que el deutor principal haja sigut declarat en fallida d'acord amb el que disposa
el Reglament General de Recaptació.
b) Que hi haja un acte administratiu de derivació de responsabilitat.
L'acte administratiu de derivació de responsabilitat contra els responsables
subsidiaris serà dictat pel president de la Diputació, una volta tinga l'expedient
administratiu de constrenyiment amb la declaració de fallida dels obligats al
pagament.
Aquest acte administratiu, en què es xifrarà l'import del deute exigible al
responsable subsidiari, es notificarà a aquest.
Article onzé
Seran responsables solidaris:
a) Les persones que causen o coŀlaboren en la comissió d'una infracció de les
normes reguladores dels preus públics.
b) Els coparticipants de les entitats jurídiques, en proporció a les seues quotes.
No obstant això, la Diputació podrà dirigir l'acció contra els responsables solidaris
en qualsevol moment del procediment.
La liquidació, si s’escau, es notificarà al responsable solidari alhora que a
l'obligat al pagament.
La responsabilitat comprendrà tant l'import del preu com els altres elements
que integren el deute.
Article dotzé. Administració i cobrança
L'administració i la cobrança dels preus públics, els gestionaran els organismes,
serveis, òrgans o ens que hagen de percebre'ls, i podran establir normes
concretes per a aquesta gestió.
Article tretzé
1. El pagament dels preus públics s'efectuarà, amb caràcter general,
anticipadament mitjançant l'ingrés del depòsit previ de l’import total en el moment
de presentar la soŀlicitud corresponent, a la qual s'unirà el justificant acreditatiu de
l'ingrés.
2. Excepte en els supòsits previstos en l'art. 14.1 d'aquesta ordenança, en què
podrà establir-se el pagament per anualitats anticipades, i en els que
específicament així es preveja, no s'admetrà a tràmit cap soŀlicitud que no tinga el
requisit indicat en l’apartat anterior. No existirà la facultat per a exigir la prestació
del servei o l'activitat administrativa fins a l'obtenció de la llicència o autorització
corresponents.
3. El pagament es farà en efectiu o mitjançant els efectes que puga determinar la
Diputació, i haurà de dipositar-se en la caixa d’aquesta o en la de l'organisme o
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consorci que gestione el preu, o en els comptes que s’habiliten amb aquest fi en
les entitats coŀlaboradores que es determinen.
Article catorzé
1. Quan es tracte de serveis o activitats de prestació periòdica o duració
continuada o superior a un any, el preu s'abonarà per primera vegada en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació de la
resolució.
Per als exercicis successius, l'exposició pública dels padrons i matrícules
produirà els efectes de la notificació. En els anuncis, bastarà que conste el servei
o activitat, el nom de l'interessat i l’import, sense perjudici de fer constar totes les
dades que es consideren d'interés.
Els padrons i matrícules se sotmetran cada exercici a l'aprovació de la
Presidència de l'entitat local, organisme autònom o consorci i s'exposaran al
públic durant el termini de quinze dies a l’efecte d'examen, reclamacions i
correcció de dades per part dels interessats.
2. Quan es tracte de serveis o activitats duts a terme sense soŀlicitud
d'autorització, l'ingrés s'efectuarà, llevat que en l'acord d'establiment i modificació
o fixació del preu públic es diga una altra cosa, en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de la notificació del requeriment, sense perjudici de les
sancions que pertocaren per l’omissió de la soŀlicitud quan siga preceptiva o per
no ser ajustat a dret l'aprofitament o la utilització.
3. Les notificacions a què es refereix aquest article s'efectuaran amb subjecció a
les normes reguladores del procediment administratiu local comú.
Article quinzé
1. L'import del depòsit previ a què es refereixen els articles anteriors es fixarà i
exigirà en qualitat de deute provisional. L'administració, en el termini de tres
mesos, revisarà el deute i l’elevarà a definitiu. Si transcorre aquest termini sense
que es faça la revisió, el deute esdevindrà definitiu.
2. En el cas que existisca alguna discordança entre el deute provisional i el
definitiu, les quantitats ingressades en concepte previ, si s'escau, es consideraran
a compte de la quantitat definitiva. En aquest cas, caldrà notificar la diferència que
s'haja produït, i es farà la devolució o l’ingrés suplementari en el termini de dos
mesos comptats des de l'endemà de la notificació.
Article setzé
1. Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament, el servei públic o
l'activitat administrativa no tinguen lloc, escaurà la devolució de l'import total si no
s'haguera iniciat la prestació o, si s'haguera iniciat, de l'import parcial en proporció
a la intensitat i termini en què s'haguera prestat sobre el total previst i a la
despesa que la Diputació haguera fet, si es tracta de causes no imputables a
aquesta.
2. Quan es tracte d'espectacles que no se celebren per causes meteorològiques
o altres de força major, escaurà la devolució únicament de les quantitats que
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l'administració no estiga obligada a pagar. Quan siga possible, podran canviar-se
les entrades per a una altra sessió.
Article desseté
1. Una volta transcorregut el termini establit per a l'ingrés del deute sense haverse satisfet, es procedirà al cobrament per via de constrenyiment amb els
recàrrecs i la resta de despeses que corresponguen d’acord amb el procediment
previst en el Reglament General de Recaptació i la resta de disposicions
concordants i complementàries.
2. Amb aquest fi, es remetrà a la Tresoreria un expedient en què figuren les
soŀlicituds, les liquidacions, els padrons, les notificacions i tots els actes i els
documents que acrediten les gestions de cobrament dutes a terme, a fi que la
Tresoreria, prèvia comprovació del compliment dels tràmits exigibles en
l'expedient, expedisca la provisió de constrenyiment.
3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, les quantitats no
satisfetes en el període cobrador respectiu meritaran interessos legals de demora
d'acord amb les regles generals que regeixen per als tributs.
Disposició derogatòria
A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, queda derogada l'Ordenança General
Reguladora de l'Aplicació dels Preus Públics que establisca la Diputació de
València, aprovada per la corporació en sessió plenària celebrada el 30 de
novembre del 1989.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de dèsset articles, aprovada pel Ple de la
Diputació en sessió celebrada el 27 d'octubre del 1998, entrarà en vigor l'1 de
gener del 1999 i continuarà en vigor en exercicis successius fins que no se
n'acorde la modificació o la derogació.
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ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE
PLATGES, GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS SÒLIDS,
GESTIÓ

DEL

CICLE

INTEGRAL

IMPLANTACIÓ

D'UN

SISTEMA

DE

L'AIGUA

I

D'INFORMACIÓ

GEOGRÀFICA
Article primer. Establiment
La Diputació de València, fent ús de les facultats que a este efecte li confereix
l’art. 117 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que
estableix l'art. 41 del mateix text refós, estableix uns preus públics pels serveis
de neteja de platges, gestió integral de residus sòlids, gestió del cicle integral
de l'aigua i implantació d'un sistema d'informació geogràfica.
Article segon. Objecte
La present ordenança té per objecte regular els preus públics pels conceptes
següents:
a) La prestació del servei d'arreplega, transport i eliminació en la zona de
l'Alcúdia de Crespins dels residus urbans a què es refereix l’art. 3 de la Llei
10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
S'entén inclòs dins d'este servei l'arreplega de residus urbans i el
transport a la planta de Guadassuar; el llavat, el manteniment i l'arreplega de
contenidors, i el transport i l'eliminació d'efectes en un abocador controlat.
b) La prestació del servei de neteja de platges de municipis de la província de
València i el transport i l'eliminació dels residus retirats.
c) La prestació de serveis als municipis de la província de València per la gestió
del cicle integral de l'aigua pels següents conceptes amb el detall que s'indica
en la tarifa:
1. Inspeccions de xarxes hidràuliques o sanejament municipals,
2. Subministrament d'aigua mitjançant un equip mòbil d'osmosi inversa,
3. Control analític de la qualitat de les aigües potables destinades a
l'abastiment de poblacions,
4. Elaboració d'estudis de tarifes del servei municipal d'abastiment d'aigua
potable,
5. Instaŀlació, posada a punt i manteniment d'equips de cloració,
6. Revisió de xarxes d'abastiment d'aigua potable,
7. Altres treballs d'assistència a municipis en matèria hidràulica que no
s'inclouen en els serveis anteriors.
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d) La prestació d'un servei d'implantació i manteniment d'un Sistema
d'Informació Geogràfica (SIG) als municipis de la província pels conceptes i
amb el detall establits en la tarifa.
Article tercer. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els
que es beneficien dels serveis o activitats previstos en l'article anterior. En
particular, per la naturalesa del receptor de la prestació, assumeixen l'obligació
de pagament els ajuntaments d'acord amb els convenis singulars que regulen
les distintes prestacions.
Article quart. Quantia
L'import de les tarifes del preu públic s'estableix sobre la base de l'estudi de
costos i rendiments dels distints serveis d'acord amb el quadre de detall
següent:
Tarifa 1: Servei d'arreplega de residus sòlids urbans en la zona de l'Alcúdia de
Crespins, que comprén els servicis d'arreplega de residus urbans i transport a
la planta de Guadassuar, llavat i manteniment de contenidors, i arreplega,
transport i eliminació d'efectes en abocador controlat: 60,74 euros per tona més
IVA.
Tarifa 2: Prestació del servei de neteja de platges de municipis de la província
de València i transport i eliminació dels residus retirats: 0,197 euros per m2 més
IVA.
Tarifa 3: Inspecció de xarxes hidràuliques o de sanejament municipals.
Este servei es refereix a la revisió de les xarxes municipals de sanejament,
cosa per a la qual s’usa una càmera de vídeo robotitzada.
El preu aplicat per a este servei depén del nombre de dies complets i
hores en dies de treball parcial utilitzats:
Com es tracta de xarxes municipals, segons l'art. 44 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la LRHL, aquestos preus
s'apliquen als ajuntaments amb una bonificació del 80% sobre els preus
determinats conforme al cost dels serveis prestats. Els preus ja bonificats a
aplicar són:
Concepte

Import sense IVA

Dia de treball complet (jornada de 8 hores, inclòs
desplaçaments)
Dies de treball parcial (comptabilitzant les hores de
desplaçaments)
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Tarifa 3B. Subministrament d'aigua mitjançant un equip mòbil d'osmosi
inversa
Este servei es refereix al subministrament d'aigua en casos d'emergència amb
una planta mòbil de tractament d'aigües mitjançant osmosi inversa en cas de
tindre aigües que no complisquen la normativa tecnicosanitària vigent.
El preu aplicat per a este servei es compon dels següents conceptes,
indicats sense IVA.
Cost d'instaŀlació
Cost fix
Cost variable

línia

2.636,77 €
1.021,08 € per dia
14,89 € per hora i per

Tarifa 3C. Control analític de qualitat de les aigües potables destinades a
l'abastiment de poblacions
Mitjançant este servei, la Diputació garanteix la presa de mostres i l'analítica
d'aigües potables d'abastiment públic als municipis que s'adherisquen, d'acord
amb la normativa tecnicosanitària vigent.
Com la reglamentació estableix el nombre, tipus i periodicitat de les
anàlisis en funció de la grandària dels nuclis urbans i la seua població,
s'apliquen els preus unitaris següents (IVA no inclòs):
– Anàlisi de control en xarxa + nitrats:
38,67 €
– Anàlisi de control en ETAP + nitrats:
58,58 €
– Anàlisi completa:
1.088,09 €
Tarifa 3D. Elaboració d'estudis de tarifes del servei municipal
d'abastiment domiciliari d'aigua potable
Este servei facilita als municipis que ho soŀliciten l'elaboració de l'estudi
tecnicoeconòmic de les tarifes d'aigua potable del municipi per a tramitar-lo
davant de la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana.
Els preus s’apliquen en funció del volum de població de dret del
municipi.
Atés que es tracta de xarxes municipals, en virtut del que disposa l'art.
44 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquestos preus s'apliquen als
ajuntaments amb una bonificació del 80% sobre els preus determinats
conforme al cost dels serveis prestats. Els preus ja bonificats a aplicar són:
Tipus de municipi

Import sense IVA

De menys de 2.000 habitants, amb sistema d'abastiment
únic
De menys de 2.000 habitants, amb distints sistemes
d'abastiment, per cada sistema d'abastiment
De 2.001 a 5.000 habitants
De 5.001 a 10.000 habitants
Més de 10.000 habitants
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Tarifa 3E. Instaŀlació, posada a punt i manteniment d'equips de cloració
Este servei garanteix als ajuntaments que el subscriguen la instaŀlació i posada
en marxa d'equips de cloració d'aigües potables i el manteniment posterior dels
equips mitjançant visites. El subministrament del reactiu queda a càrrec de
l'Ajuntament.
La instaŀlació i el manteniment es pressuposten en funció del nombre de
punts d'abastiment (pous, depòsits) i atenent a l'accessibilitat a l'energia
elèctrica. Els preus en vigor són:
Import sense IVA

Instaŀlació
Una bomba de clor amb alimentació de la xarxa
elèctrica
Dos bombes de clor amb alimentació de la xarxa
elèctrica
Dos bombes de clor amb alimentació per plaques
solars

1.169,43 €
1.956,38 €
3.513,12 €

Import anual sense
IVA

Manteniment
Una bomba de clor amb alimentació de la xarxa
elèctrica
Dos bombes de clor amb alimentació de la xarxa
elèctrica
Dos bombes de clor amb alimentació per plaques
solars

770,77 €
809,49 €
916,21 €

D'acord amb l'art. 45 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix
una bonificació del 100% a les entitats municipals de població inferior a 500
habitants.
Tarifa 3F. Revisió de xarxes d'abastiment d'aigua potable
Este servei es refereix als municipis de menys de 5.000 habitants censats. Els
ajuntaments que el subscriuen soŀliciten una descripció de les instaŀlacions
d'abastiment, un pla de la xarxa de distribució, un estudi de detecció de fugues
en tota l'extensió de les xarxes municipals i una proposta valorada de millores a
fer tant en equips electromecànics com en la xarxa de distribució.
Els preus s'apliquen en funció del nombre d'habitants del municipi:
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Nombre d'habitants

Import sense IVA

Fins a 1.000
De 1.001 a 2.000
De 2.001 a 3.000
De 3.001 a 4.000
De 4.001 a 5.000

4.140,17 €
5.536,55 €
7.850,54 €
9.223,68 €
11.566,52 €

No obstant això, als ajuntaments a què actualment es presta aquesta activitat
en virtut de convenis singulars subscrits amb la Diputació en què s'estableixen
expressament bonificacions en el preu, se'ls continuaran aplicant les
bonificacions fins que acabe el termini de vigència expressat en el conveni.
Tarifa 3G. Altres assistències tècniques
Els treballs d'assistència a municipis en matèria hidràulica que no s'inclouen en
els serveis anteriors es canalitzen a través del Servei d'Assessorament i
Assistència Municipal de la Diputació de València. Aquesta assistència
consisteix en treballs puntuals d'avaluació de problemes en sistemes
electromecànics, estudis hidrogeològics per a la ubicació de noves
perforacions, estudi de problemes de falta de pressió o cabal de
subministrament, etc.
Concepte

Preu unitari, sense IVA

Presa de dades, inclosos desplaçaments i
414,15 € per dia
dietes
Estudi de solucions
827,44 €/informe
Redacció d'informe
1.081,38 €/informe
Treballs d'oficina tècnica
414,42 €/informe
Amortitzacions, segons l’import d'equips informàtics i de camp i les taules
oficials vigents
No estan inclosos els preus de geofísica, geotècnia, topografia i la resta
d'estudis auxiliars. El concepte de gastos generals i benefici industrial s'afig a
l'aplicació dels preus.
En el cas de plans directors o projectes de major envergadura, es factura
el 80% de la tarifa oficial del coŀlegi corresponent.
Tarifa 4. Implantació d'un Sistema d'Informació Geogràfica
Este servei proveeix els municipis que ho soŀliciten amb una cartografia
completa del sòl urbà, urbanitzable i rústic; les bases de dades alfanumèriques
referents a propietat, impostos municipals i xarxes públiques de serveis, i la
informació que l'ajuntament puga obtindre de les xarxes privades de serveis.
Totes aquestes dades cartogràfiques i alfanumèriques s'inclouen en un
programa de gestió propi que utilitza formats estàndard. Este treball contempla,
en primer lloc, la presa inicial de dades, la llicència dels programes de gestió i
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la formació dels operadors municipals; i també inclou el manteniment anual de
l'aplicació informàtica i les dades de treball durant almenys cinc anys.
L'import d'aquestos treballs en els aspectes d'implantació i manteniment
es calcula en funció de les hectàrees de sòl cobertes més uns fixos per les
llicències dels programes de gestió.
Tarifa 4.1. Per a sòl urbà i urbanitzable. Implantació
Concepte
Import sense IVA
Implantació de la primera llicència del programa de
gestió amb formació del personal
Implantació de llicències addicionals del programa,
també amb formació
Presa de dades, inclosos topografia, inventari
d'instaŀlacions, lectura de cintes cadastrals i padrons
municipals, i incorporació de les dades disponibles de
xarxes privades

5.054,76 €
1.589,77 €
493,27 € per ha

Tarifa 4.2. Per a sòl urbà i urbanitzable. Manteniment
Concepte
Import sense IVA
Manteniment de dades i actualització anual dels
programes de gestió
Tarifa 4.3. Per a sòl no urbanitzable. Implantació
Concepte
Implantació de la primera llicència del programa de
gestió amb formació del personal
Implantació de llicències addicionals del programa,
també amb formació
Treballs relacionats amb l'obtenció de la cartografia a
escala 1/2000 (suport topogràfic de camp, vol
fotogramètric i restitució del vol)
Treballs relacionats amb l'obtenció de la cartografia a
escala 1/5000 (suport topogràfic de camp, vol
fotogramètric i restitució del vol)
Bolcat cadastral (inclou l'inventari dels elements a
incloure en l'aplicació, la normalització de les dades
dels elements i la seua inclusió en les bases de dades
cartogràfiques i alfanumèrica). A este preu se li aplica
el coeficient corrector per densificació parceŀlària
cadastral (Kd).
Tarifa 4.4. Per a sòl no urbanitzable. Manteniment
Concepte
Manteniment de dades i actualització anual dels
programes de gestió (cartografia 1/2000)
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Manteniment de dades i actualització anual dels
programes de gestió (cartografia 1/5000)
Tarifa 4.5. Part opcional
Concepte

2,15 € per ha

Import sense IVA

Imatges 3D i ortofotos
6,76 € per ha
Model digital del terreny
6,76 € per ha
Catalogació de cultius
6,76 € per ha
Digitalització de xarxes generals de reg
3,07 € per ha
Els equips informàtics són sempre per compte de l'ajuntament.
Si l'ajuntament vol fer només el tractament de dades de caràcter públic o
privat, els conceptes de presa de dades o manteniment de dades es facturen al
60% i 40% respectivament.
No obstant això, als ajuntaments a què actualment es presta aquesta
activitat en virtut de convenis singulars subscrits amb la Diputació en què
s'estableixen expressament bonificacions en el preu, se'ls continuaran aplicant
les bonificacions fins que acabe el termini de vigència expressat en el conveni.
Article cinqué. Obligació de pagament
L'obligació de pagament del preu públic naix des que es presta el servei públic
previst en l'art. 1 d'aquesta ordenança.
Article sisé. Normes de gestió
A l’efecte de l'obligació al pagament prevista en l'art. 4, cada tres mesos es farà
un padró o llista cobradora amb tots els obligats al pagament i els imports que
han de satisfer cadascun d'ells.
No obstant això, amb l'inici en la prestació del servei, naixerà l'obligació
al pagament corresponent. Els obligats al pagament formalitzaran la seua
inscripció en el padró presentant la declaració d'alta i ingressant simultàniament
la quota mitjançant el document d'autoliquidació aprovat a este efecte.
La resta de quotes que s'emeten periòdicament se satisfaran
preferentment mitjançant domiciliació bancària.
Amb el cessament en la prestació del servei, l'obligat al pagament ha de
presentar la baixa en el padró, que produirà efectes a partir del període de
pagament següent.
En els serveis individualitzats o soŀlicitats i prestats per una sola vegada,
el preu públic s'exigirà en règim de liquidació prèvia, que efectuarà la Diputació.
La liquidació es notificarà a l'obligat al pagament, qui haurà de fer-la efectiva en
el termini que se li indique.
Disposició derogatòria
Amb l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, es derogaran les ordenances
següents:
a) L'Ordenança reguladora dels Preus Públics per al Servei de Platges,
aprovada pel Ple de la Diputació el 26 d'octubre del 2004.
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b) L'Ordenança reguladora dels Preus Públics del Servei Provincial de Gestió
Integral de Residus Sòlids, aprovada pel Ple de la Diputació el 26 d'octubre del
2004.
c) L'Ordenança reguladora dels Preus Públics pels Serveis que presta el Servei
Provincial del Cicle Integral de l'Aigua, aprovada pel Ple de la Diputació el 27
de juliol del 2004.
Disposició final. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de la Diputació en la sessió del 25
d'octubre del 2005 i modificada en la sessió del 20 de desembre del 2011,
entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província
l'acord definitiu i el text de la modificació, i es mantindrà vigent fins que es
modifique o derogue expressament.
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ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PER INTERNAT I SERVEI DE MENJADOR EN CENTRES
EDUCATIUS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
D'acord amb l'art. 148 en relació amb el 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL), la Diputació de València estableix els preus públics
per internat i servei de menjador en centres educatius de titularitat provincial, la
gestió dels quals es durà a terme amb subjecció al que preveu aquesta
ordenança.
Article primer. Naturalesa
La contraprestació econòmica per la prestació dels serveis d'internat i servei de
menjador en centres educatius de la Diputació de València té la naturalesa de
preu públic perquè és una prestació de serveis i una realització d'activitats
objecte de la competència d'aquesta Diputació i no concorre cap de les
circumstàncies especificades en la lletra b) de l’art. 20.1 del TRLHL.
Article segon. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança
els que es beneficien dels serveis d'internat i servei de menjador de la
Diputació de València a què es refereix l'article anterior, i en particular els
alumnes dels centres educatius.
Article tercer. Quantia
Els preus públics per a l'Escola de Viticultura i Enologia de Requena seran els
següents:
– Quota anual per Internat: 2.000 €
– Import de tiquets per dinar o sopar: 3,95 €
S'estableix una fiança de 200 euros, que abonarà cada alumne en
ingressar en el centre i es tornarà a l’acabament del curs, per a respondre de
qualsevol dany o deteriorament que patisquen els béns.
Article quart. Obligació de pagament
L'obligació de pagament del preu públic naix des que es presta qualsevol dels
serveis especificats en la naturalesa del preu públic. Les dos terceres parts del
preu públic de l'internat es pagaran el 4 d’octubre, i el terç restant, el 4 d’abril.
Els dinars o sopars es pagaran prèviament a l'entrega dels tiquets
corresponents.
Article cinqué. Normes de gestió
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1. El preu públic per l'internat s'exigirà en règim de liquidació prèvia amb
domiciliació bancària de les quotes trimestrals corresponents.
2. El preu públic per la venda de tiquets per a dinars o sopars s'exigirà en règim
d'autoliquidació.
Es faculta la direcció dels centres educatius per a establir els
procediments i models concrets a aplicar en cada cas en coordinació amb els
serveis econòmics per a adequar-los al sistema de gestió integral d'ingressos
de la Diputació.
Article sisé. Devolució
1. Els obligats al pagament tindran dret a la devolució del preu públic quan el
servei no s'haja prestat per causa imputable a la Diputació.
2. Els preus públics per serveis de dinar i sopar exigits en règim d'autoliquidació
per la venda de tiquets no donaran dret a devolució en cap cas.
Disposició final
La modificació d'aquesta ordenança, que consta de sis articles i una disposició
final, ha sigut aprovada en sessió plenària ordinària celebrada el 16 de juliol del
2013; s’aplicarà per al curs 2013-2014 i continuarà aplicant-se mentre no
s'acorde que es modifique o derogue.

104

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ÀREA D'HISENDA

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER INTERNAT I SERVEI DE
MENJADOR ESCOLAR I TEMPS LLIURE DE
L’INSTITUT VALENCIÀ
D’AUDIOFONOLOGIA

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ÀREA D' HISENDA
3. PREUS PÚBLICS

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR I TEMPS LLIURE DE
L'INSTITUT

VALENCIÀ

D'AUDIOFONOLOGIA

–

COĿLEGI PÚBLIC LLUÍS FORTICH, DE TITULARITAT
DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Fonament legal
Fent ús de la facultat que confereix l'art. 148 en relació amb el 41 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), la Diputació de València
estableix el preu públic pel servei de menjador escolar i temps lliure de l'Institut
Valencià d'Audiofonologia (IVAF) – Coŀlegi Lluís Fortich, la gestió del qual es
durà a terme amb subjecció al que preveu aquesta ordenança.
Article primer. Naturalesa
La contraprestació econòmica per la prestació del servei de menjador escolar i
temps lliure de l'IVAF – Coŀlegi Lluís Fortich té la naturalesa de preu públic per
ser una prestació de serveis de la competència de la Diputació de València i no
concórrer cap de les circumstàncies especificades en la lletra b) de l’art. 20.1
del TRLHL.
Article segon. Objecte i àmbit d'aplicació
Aquesta ordenança té per objecte la regulació del preu públic, l'organització i el
funcionament del servei complementari de menjador escolar en el Coŀlegi
Públic IVAF – Lluís Fortich, dependent d'aquesta Diputació.
Article tercer. Concepte de servei de menjador escolar
El servei de menjador escolar comprén l'alimentació, la vigilància i l’atenció
educativa dels alumnes usuaris, i es durà a terme amb caràcter general durant
tot el temps que hi ha entre la finalització de l'horari lectiu matinal i el
començament de l'horari lectiu vespertí, sense perjudici que el servei puga
prestar-se quan l'horari del centre siga diferent.
Article quart. Beneficiaris
Podran beneficiar-se dels serveis de menjador i temps lliure del Centre IVAF –
Lluís Fortich:
a) Els alumnes de maternal, si n’hi haguera,
b) Els alumnes d'Educació Infantil escolaritzats en el centre,
c) Els alumnes d'Educació Primària escolaritzats en el centre,
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d) Els alumnes d'Educació Especial escolaritzats en el centre,
e) Els professors i la resta del personal adscrit al centre en els termes que es
regulen en aquesta ordenança.
Article cinqué. Preu
USUARIS
Alumnes d’Infantil,
Primària i Educació
Especial
Alumnes de Maternal
(fins a 3 anys)
PROFESSORS I
PERSONAL DE SERVEI

CURS COMPLET

DIES SOLTS

90,00 € al mes

5,50 € al dia

99,00 € al mes

—

—

4,40 € al dia

Article sisé. Obligacions i règim de pagaments
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta
ordenança els que es beneficien dels serveis o activitats prestats per la
Diputació de València a què es refereix l'art. 4.
2. L'obligació del pagament del preu públic naix des que es presta qualsevol
dels serveis o activitats especificats gravats amb el preu públic. El preu públic
es pagarà per mesos anticipats per al curs complet i mitjançant l'adquisició dels
tiquets corresponents per als dinars solts.
3. La fórmula de pagament serà generalment el prepagament de la totalitat del
preu determinat en l'article anterior abans de l'inici del mes en què es prestarà
el servei. No obstant això, s'admeten les excepcions següents:
a) Alumnes que tinguen beca de menjador de l'Ajuntament de València: Correrà
a càrrec dels usuaris el pagament mensual de la diferència entre el preu indicat
en aquesta ordenança i la beca mensual atorgada per l'Ajuntament. A aquest
efecte, ingressaran una quota fixa mensual igual a la diferència teòrica i
mensual de la beca i el preu públic indicat en l'art. 5. Tot açò està condicionat al
fet que l'Ajuntament ingresse efectivament la diferència en el compte obert amb
aquest fi per la Diputació de València fins a arribar al total del preu del servei.
Qualsevol diferència entre allò que s'ha abonat per ajuda de menjador i el preu
total del cost del servei serà de compte del beneficiari. Quan l'Ajuntament haja
ingressat la beca, es requerirà al beneficiari l'import de la part del preu públic no
ingressada.
b) Alumnes que tinguen beca de menjador de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport: Correrà a càrrec dels usuaris el pagament
mensual de la diferència entre el preu indicat en aquesta ordenança i la beca
mensual atorgada i liquidada per la Conselleria. Amb aquest fi, ingressaran una
quota fixa mensual igual a la diferència teòrica i mensual de la beca i el preu
públic indicat en l'art. 5. Tot açò està condicionat al fet que la Conselleria
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ingresse efectivament la diferència en el compte obert amb aquest fi per la
Diputació de València fins a arribar al total del preu del servei. La determinació
de la quantia mensual de l'ajuda es calcularà en els termes establits en l'Ordre
48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la
qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres
educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per
al curs escolar 2014-2015, o en la norma que la substituïsca per a cursos
escolars posteriors. Qualsevol diferència entre allò que s'ha abonat per ajuda
de menjador i el preu total del cost del servei serà de compte del beneficiari.
Quan la Conselleria haja ingressat la beca, es requerirà al beneficiari l'import de
la part del preu públic no ingressada.
c) Alumnes que tinguen beca de menjador del Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport: Serà de compte dels usuaris el pagament total del preu del servei, ja
que el sistema d'ingrés de les ajudes és directe del Ministeri al beneficiari.
4. Fins que no hi haja constància fefaent de la concessió de l'ajuda per
l'Ajuntament de València o per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, el beneficiari haurà d'abonar la totalitat del preu del servei. Les
quantitats abonades pels beneficiaris que posteriorment ingressen les
administracions en el compte de la Diputació de València serviran per a reduir
les aportacions futures dels beneficiaris. De tot açò es donarà compte a la
Intervenció General de la Diputació.
Article seté. Exempció del pagament
Estaran exempts del pagament dels serveis de menjador:
a) El personal de l’IVAF – Coŀlegi Lluís Fortich que presta quotidianament
serveis de control i vigilància de menjadors i patis per estar la funció assignada
al seu lloc de treball, com a responsables de la bona marxa del servei.
b) El professor que exercisca voluntàriament i quotidianament funcions de
control i vigilància de menjadors i patis i que prèviament haja sigut autoritzat pel
Servei de Benestar Social en atenció a les necessitats del servei.
c) Els alumnes escolaritzats en el centre en situació flagrant de risc nutricional,
quan no tinguen mitjans ni ajudes públiques, sempre amb caràcter temporal. A
aquest efecte seran preceptius:
1r. Un informe emés pel treballador social del districte de la població de
residència.
2n. Un informe del cap del Servei de Benestar Social favorable, previ estudi
de les circumstàncies socials i econòmiques de la unitat familiar. Els pares
dels alumnes beneficiaris estaran obligats a aportar la documentació que se'ls
requerisca per a demostrar la situació de risc social i carència d'ingressos.
3r. La documentació que en cada cas justifique l'import de l'exempció:
– Resolució de denegació d'ajuda de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport o l'ajuntament del soŀlicitant.
– Soŀlicitud d'ajuda a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
o l'ajuntament del soŀlicitant, en el cas que la resolució no s'haja dictat.
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– En el supòsit en què s'exonere la diferència entre l'import de l'ajuda
concedida i el preu públic: resolució d'ajuda concedida per la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o l'ajuntament del soŀlicitant.
Mitjançant un decret de la Presidència de la Diputació, es podrà exonerar, com
a ajuda d'emergència, del pagament de les quotes de menjador que
s'especifiquen.
Article vuité. Gestió del servei
1. Modalitat de curs complet
El preu públic pel curs complet s'exigirà en règim de pagaments de liquidació
previs amb domiciliació bancària de les quotes mensuals corresponents. Les
despeses bancàries ocasionades per la domiciliació aniran a càrrec de l'usuari,
així com totes les que s'originen per la devolució de rebuts.
Als usuaris que soŀliciten plaça de menjador i temps lliure en els mesos
posteriors a octubre, en el cas d'existir plaça, se'ls aplicarà la mateixa fórmula
que als usuaris d'adscripció fixa.
L'usuari que opte per aquesta modalitat adquireix el compromís d'utilitzar
el servei de menjador i temps lliure durant tot el curs escolar.
La falta de pagament del rebut girat suposarà la baixa automàtica en el
servei de menjador i temps lliure, que es notificarà amb el requeriment de
l'import de les despeses bancàries generats per la devolució a les famílies per
correu certificat o per qualsevol altre mitjà que n’acredite la recepció. En
aquestos casos, només es tindrà dret a utilitzar novament el servei quan s'haja
liquidat el deute pendent i el mes següent per anticipat.
L’alumne que al llarg del curs cause baixa voluntària en el servei de
menjador i temps lliure per raó justificada haurà de comunicar-ho per mitjà d'un
escrit dels pares o tutors a l'administració de l'IVAF abans del dia 20 del mes
anterior a fi de no incloure’l en la facturació. En cas contrari, no tindrà dret a la
devolució del rebut facturat.
Els alumnes de Maternal només podran utilitzar el servei de menjador
escolar i temps lliure per curs complet amb el règim de pagaments establits en
el punt següent, i no serà possible la utilització del servei per compra de tiquets.
En tot cas, per a prestar el servei de menjador als alumnes de Maternal, caldrà
que es mantinguen d'alta en el servei almenys dotze alumnes durant tot el curs.
Els rebuts corresponents a cada mes es posaran al cobrament el dia 20
del mes anterior al de la prestació del servei, i el preu mensual haurà d'estar
ingressat abans del darrer dia del mes en què s'exigeix el pagament
2. Modalitat per dies solts
El preu públic per la venda de tiquets per a dinar s'exigirà en règim
d'autoliquidació.
Els alumnes que no opten per la modalitat de curs complet podran
utilitzar el servei de menjador i temps lliure mitjançant la modalitat de dies solts.
El pagament d'aquesta modalitat s’efectuarà mitjançant l'adquisició d'un
bo de deu dinars al preu fixat, que es podrà adquirir en l'administració de l'IVAF
amb el pagament previ del preu en l'entitat bancària que s'habilite a aquest
efecte i amb la presentació de l'ingrés.
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Els bons de menjador tindran una vigència improrrogable entre el primer
dia lectiu del mes d'octubre i el darrer dia lectiu del mes de maig corresponents
a cada curs escolar.
Article nové. Devolucions
1. Els obligats al pagament tindran dret a la devolució del preu públic avançat
quan el servici no s’haja pogut prestar per causa imputable a la Diputació de
València.
2. Els alumnes que hagen optat per la modalitat de pagament per curs complet
tindran dret a la devolució de l'import del menú diari que es detalla en el punt 4
d'aquest article a partir del cinqué dia lectiu inclòs d'absència continuada per
raó de malaltia o ingrés hospitalari, sempre que se n'aporte un justificant mèdic.
Les quantitats a tornar es descomptaran en rebuts posteriors.
3. Als alumnes beneficiaris del servei de menjador del centre en modalitat de
curs complet que facen el viatge de fi de curs se'ls tornarà el preu del menú
diari que es detalla en el punt 4 d'aquest article dels dies lectius que mengen
fora del menjador escolar per aquest motiu. La quantitat a tornar es
descomptarà en el rebut del mes de maig del curs corresponent.
4. La quantitat a tornar en els apartats 2 i 3 d'aquest article es calcularà
multiplicant el nombre de dies a descomptar per la quantitat de 3,48 €,
corresponent al preu del menú diari. El preu del menú utilitzat per a calcular les
devolucions s'actualitzarà automàticament en el cas que varie.
5. En cap cas donaran dret a devolució els preus públics per serveis de dinar
exigits en règim d'autoliquidació per la venda de tiquets.
Disposició derogatòria
Quan entre en vigor aquesta ordenança, quedarà derogada l'Ordenança
reguladora del Preu Públic pel Servei de Menjador i Temps Lliure de l'IVAF,
aprovada en la sessió plenària del 16 de juliol del 2008.
Disposició final
Aquesta ordenança té nou articles, una disposició derogatòria i una disposició
final; fou aprovada per acord plenari de la Diputació de València de 19 de maig
del 2015; entrarà en vigor l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província; serà aplicable l’1 de setembre del 2015, coincidint amb l'inici
del curs escolar 2015-2016, i continuarà aplicant-se fins que no se n’acorde la
modificació o derogació.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE L’INSTITUT
VALENCIÀ D’AUDIOFONOLOGIA

Fonament legal
Fent ús de la facultat que confereix l'art. 148 en relació amb el 41 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en avant TRLRHL), la Diputació
de València estableix el preu públic pel servei de transport escolar de l'Institut
Valencià d'Audiofonologia – Coŀlegi Lluís Fortich, la gestió del qual es durà a
terme amb subjecció al que preveu aquesta ordenança.
Article primer. Naturalesa
La contraprestació econòmica per la prestació del servei de transport escolar
de l'IVAF – Coŀlegi Lluís Fortich té la naturalesa de preu públic per ser una
prestació de serveis objecte de la competència de la Diputació de València i no
concórrer cap de les circumstàncies especificades en la lletra b) de l’art. 20.1
del TRLHL.
Article segon. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els
que es beneficien dels serveis prestats per la Diputació de València a què es
refereix l'article anterior, i en particular, els alumnes d'educació especial de
l'IVAF – Coŀlegi Lluís Fortich.
Article tercer. Quantia
El preu públic s'exigirà pels imports següents:

ALUMNES
D’EDUCACIÓ
ESPECIAL

TRANSPORT
INTERURBÀ

TRANSPORT
URBÀ

76,00 € al mes

40,00 € al mes

Article quart. Obligació de pagament
L'obligació de pagament del preu públic naix des que es presta qualsevol dels
serveis o activitats especificats en la naturalesa del preu públic. El pagament
s'efectuarà respecte al curs escolar complet mitjançant l'ingrés per mesos
anticipats, siga l'usuari beneficiari o no de la beca de transport del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport o qualsevol altra beca de transport.
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Article cinqué. Normes de gestió
El preu públic pel curs complet s'exigirà en règim de liquidació prèvia amb
domiciliació bancària de les quotes mensuals corresponents. La quota mensual
s'obtindrà sumant a la beca de transport concedida pel Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport per a cada curs escolar (de setembre a juny) la quantitat fixa
que s'establisca en l'ordenança reguladora del preu públic per a cada curs
escolar, que per al curs escolar 2008-2009 s'estableix en 15,50 i 9,08 euros per
a transport interurbà i urbà respectivament.
Les despeses bancàries ocasionades per la domiciliació i la devolució de
rebuts i totes les de gestió de cobrament del deute aniran a càrrec de l’usuari.
Als usuaris que soŀliciten plaça de transport en els mesos posteriors a
setembre, en el cas d'existir plaça, se’ls aplicarà la mateixa fórmula que a la
resta d'usuaris.
La falta de pagament del rebut girat suposarà la baixa automàtica en el
transport, que es comunicarà a la família per correu certificat o per qualsevol
altre mitjà que n’acredite la recepció. La família haurà de fer-se càrrec de les
despeses generades per la devolució. En aquestos casos, només es tindrà dret
a utilitzar novament el servei de transport quan s'haja liquidat el deute pendent i
el mes següent per anticipat.
L’alumne que al llarg del curs cause baixa voluntària en el transport per
raó justificada haurà de comunicar-ho per mitjà d'un escrit dels pares o tutors a
l'administració de l'IVAF abans del dia 25 del mes anterior a fi de no incloure’l
en la facturació. En cas contrari, no tindrà dret a la devolució del rebut facturat.
Es faculta la direcció del Servei de Benestar Social per a l'establiment o
modificació dels procediments i models concrets a aplicar en cada cas en
coordinació amb els serveis econòmics per a adequar-los al sistema de gestió
integral d'ingressos de la Diputació de València.
Article sisé. Devolució
Els obligats al pagament tindran dret a la devolució del preu públic quan el
servei no s'haja pogut prestar per causa imputable a la Diputació de València.
Disposició final
Aquesta ordenança consta de sis articles i una disposició final, la seua
modificació ha sigut aprovada en sessió plenària ordinària celebrada el 16 de
juliol del 2008, entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la
Província i continuarà aplicant-se mentres no se n'acorde la modificació o
derogació.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA CESSIÓ I L’ÚS DE LA LOGÍSTICA DE LES
INSTAĿLACIONS I EDIFICIS

PROVINCIALS O DE

COMPETÈNCIA PROVINCIAL PER A L’EXPLOTACIÓ
Article primer. Establiment
La Diputació de València, fent ús de les facultats que a aquest efecte li
confereix l'art. 117 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d'acord amb l'art. 41
del mateix text refós, estableix un preu públic per la cessió i la prestació dels
serveis de logística de les instaŀlacions i els edificis de titularitat provincial o la
competència de l'explotació dels quals corresponga a la Diputació.
Article segon. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular la cessió temporal i el preu públic
corresponent pels conceptes següents:
a) La cessió temporal dels locals, instaŀlacions i equips existents en els edificis
provincials.
A aquest efecte, s'entén per edificis provincials tant els que són propietat
de la Diputació de València com els que té cedits per a ús i explotació. S'hi
inclouen, entre altres, els espais dels edificis que s'indiquen a continuació:
– Plaça de Bous de València: Amfiteatre.
– Teatre Principal de València: Hall d'entrada i sala.
– Museu Valencià de la Iŀlustració i la Modernitat (MuVIM): Saló d'actes
Gregori Maians.
– Centre Cultural la Beneficència: Sala d'actes Alfons el Magnànim, patis.
– Teatre Escalante: Sala.
Queden exclosos de la possibilitat de cessió els locals destinats a
administració, direcció, llibreries, cafeteries i qualssevol altres d'utilització
pròpia.
No obstant això, i com a conseqüència de la modalitat d'explotació de la
Plaça de Bous, la cessió temporal d'aquesta inclourà els locals de taquilles i
oficina en la planta baixa.
b) Per la prestació dels serveis de logística inherents a l'ús i l'explotació propis
dels edificis objecte de cessió.
Són serveis logístics dels edificis cedits a l'efecte d'aquesta ordenança
els de neteja, llum, aigua, telèfon, seguretat, ordenances, protocol i serveis
administratius.
No obstant això, per raó de la modalitat d'explotació de la Plaça de Bous,
els seus serveis logístics inclouen la neteja posterior a la utilització i els
consums d'aigua, telèfon i iŀluminació de l'edifici. L'energia elèctrica necessària
per a l'espectacle, llum i so serà autònoma i subministrada pel cessionari.
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Article tercer. Finalitat de la cessió
1. La cessió temporal té per objecte la celebració d'activitats de caràcter
cultural, científic, social i recreatiu en els espais cedits.
2. Per a determinar la procedència o no de cada soŀlicitud, es valoraran totes
les circumstàncies o els extrems que s'estimen convenients, tant pel que fa a la
persona o entitat organitzadora com a l'acte que es propose. Es podran
denegar les soŀlicituds amb un contingut, finalitat o mitjà d'organització que
s'estime inadequat per a celebrar-se en un edifici del patrimoni provincial.
Article quart. Òrgans competents
S'atribueix al diputat delegat corresponent la competència per a entendre en
totes les qüestions que es deriven de les soŀlicituds i la cessió d'ús i en la
proposta del decret de Presidència que l'autoritze.
Article cinqué. Cessionaris i obligats al pagament
Podran ser beneficiaris de la cessió temporal dels espais les persones físiques i
jurídiques. Estan obligats al pagament del preu públic i a la constitució de
fiança en els termes regulats en la present ordenança les persones físiques o
jurídiques a què s’autoritze la cessió.
Article sisé. Obligació de pagament i dret a l'ús
1. Els interessats han d'abonar el preu públic corresponent en el moment de
rebre la confirmació de la reserva d'ús de l'immoble a favor seu. Aquest
pagament es farà en concepte de depòsit previ. No s'autoritzarà l'entrada en
l'immoble si no s'acredita el pagament del preu públic corresponent.
2. El dret a l'ús de l'immoble naix amb la notificació del decret que autoritza la
cessió. Per tant, si després d'haver satisfet el preu públic no s'autoritzara la
cessió, es tornarà el preu sense dret a cap indemnització.
Article seté. Establiment del preu públic
1. El preu públic estarà constituït pels conceptes següents:
a) Les despeses pels serveis logístics,
b) El cànon per la cessió.
2. En el concepte de despeses s'inclouen les corresponents a neteja, llum,
aigua, telèfon, seguretat, ordenances, protocol i serveis administratius dels
edificis, entre altres.
3. En el concepte de despeses no s'inclouen les de caràcter extraordinari
derivades de la utilització de mitjans materials de què no dispose el centre ni
les ocasionades per jornades laborals del seu personal superiors a les
establides amb caràcter general. En aquestos casos, haurà d'establir-se de
mutu acord amb la direcció del centre l'import de les despeses, que en tot cas
correran a compte del cessionari.
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4. S'entén per cànon el rendiment que la Diputació obté per la cessió temporal
després de deduir les despeses.
Article vuité. Termini
El termini de les cessions serà el que s'acorde en cada cas segons el que han
soŀlicitat els peticionaris, i correspondrà amb el dia de la posada a disposició
fins a la devolució de l'espai en les condicions inicials. La cessió comença amb
la posada a disposició per al muntatge i acaba amb el desmuntatge i el retorn a
l'estat d'ús normal.
Article nové. La fiança
1. S'entén per fiança la garantia que es presta per a assegurar que l'immoble
es tornarà en el mateix estat de conservació en què se cedí. La fiança cobrirà
la reparació dels danys que puga patir l’immoble.
2. La constitució d'una fiança s'exigirà amb independència del preu públic
aplicable i podrà constituir-se en metàŀlic o mitjançant aval bancari. No obstant
això, en funció del tipus d'actes a celebrar o de la utilització d'algun tipus
d'instaŀlacions complementària, la Diputació podrà incrementar l'import de la
fiança en la quantia que determinen els seus serveis tècnics.
3. La fiança es tornarà als interessats quan haja conclòs l'aprofitament. Serà
requisit indispensable per a tornar la fiança que els tècnics del Servei de
Patrimoni i Manteniment de la Diputació emeten un informe en què es
manifeste que l'immoble es torna a la corporació en el mateix estat de
conservació en què se cedí.
En cas d'existir danys, el cessionari haurà d'abonar l'import de les
reparacions corresponents a les empreses encarregades de dur-les a terme
davall la supervisió directa dels tècnics de la Diputació.
4. En les cessions temporals de la Plaça de Bous de València, serà obligatori
per al cessionari la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil amb
una cobertura de 2 milions d’euros que cobrisca els perjudicis que puguen
ocasionar-se a tercers o a la Diputació per la celebració de l'acte per al qual
s'autoritze la cessió temporal. El compliment d'aquesta obligació haurà
d'acreditar-se almenys amb 72 hores d'antelació a la celebració de l'acte.
5. Les administracions públiques de caràcter territorial estan exceptuades de
l'obligació de constituir fiança. Quan s'acorde la bonificació del 100% en la
tarifa, l'òrgan encarregat de la concessió podrà acordar no exigir la fiança en
funció de la naturalesa del soŀlicitant i l'acte a celebrar.
Article desé. Bonificació
Amb caràcter excepcional i expressant la motivació, es podrà acordar en la
resolució de la cessió una bonificació en el preu públic de fins al 100% en
funció de la naturalesa del soŀlicitant de la cessió o l'activitat a desenvolupar si
s’aprecien i justifiquen en l'expedient raons socials, benèfiques, culturals o
d'interés públic.
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Article onzé. Import de les tarifes i fiances
La fixació o la modificació dels preus públics regulats en aquesta ordenança
per cadascuna de les cessions i les prestacions de serveis de logística, les
establirà el Ple d'acord amb els criteris següents:
1. Els preus públics es fixaran en un nivell que haurà de cobrir com a mínim el
cost del servei prestat o de l'activitat celebrada. Per a la determinació del preu
públic, caldrà tindre en compte els costos directes i indirectes, tant fixos com
variables, incloses les amortitzacions tècniques.
2. No obstant això, quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d'interés
públic que així ho aconsellen, la Diputació podrà fixar preus públics per davall
dels límits previstos en l'apartat anterior. En aquest cas, hauran de consignarse en els pressupostos de la Diputació les dotacions oportunes per a la
cobertura de la diferència resultant, si n'hi haguera.
3. La fixació o la modificació tindrà lloc amb la proposta prèvia del centre gestor
corresponent acompanyada d'una memòria economicofinancera que justifique
la cobertura de costos o, si s’escau, el grau de cobertura financera i les raons
socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que justifiquen preus públics per
davall dels límits previstos.
4. L’import de la tarifa de la cessió es determinarà basant-se en un estudi de
mercat en funció de les condicions de l'edifici i les seues circumstàncies.
5. El Ple podrà actualitzar anualment els preus públics que s'exigisquen amb
caràcter repetitiu segons l'evolució de l'índex de preus al consum (IPC), sempre
que no hagen variat substancialment les condicions del mercat o l'estructura de
costos i rendiments que va servir de fonament per a la fixació de la tarifa.
Article dotzé. Normes de gestió de l'ingrés
1. El preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació d'acord amb el model de
l'imprés corresponent.
2. L'autoliquidació ingressada amb el segell de l'entitat financera coŀlaboradora
s'unirà a l'expedient de cessió temporal.
3. L'import pagat en concepte de despeses i cànon només es tornarà quan la
utilització o l'aprofitament no puga arribar a fer-se per causes no imputables als
cessionaris obligats al pagament.
Article tretzé. Capacitat dels espais
La capacitat dels locals susceptibles de cessió temporal es fixa en el nombre
d'espectadors següent:
– Plaça de Bous: 10.497 persones
– Teatre Principal: 800 persones
– MuVIM: Sala d'actes: 250 persones
– La Beneficència: Sala Alfons el Magnànim: 200 persones
Patis I i VI: 350 persones en cada pati
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– Teatre Escalante: 350 persones
Article catorzé. Prohibicions i responsabilitats del cessionari
1. El cessionari de qualsevol dels espais esmentats no podrà cedir ni
subarrendar el local ni dur a terme activitats distintes a les que justificaren la
cessió temporal.
2. El cessionari serà responsable de la programació i el desenvolupament de
l'acte. És de la seua competència la soŀlicitud de les autoritzacions que
calguen.
Per tant, serà al seu càrrec exclusiu la meritació dels impostos, arbitris,
taxes i exaccions de qualsevol classe que es deriven de la celebració de l'acte.
3 La Diputació podrà anuŀlar la cessió temporal si el cessionari incompleix
qualsevol de les circumstàncies econòmiques o d'aforament, o les prohibicions
contingudes en aquesta ordenança.
Article quinzé. Actes compartits
Quan la cessió es faça per a un acte que la Diputació assumisca com a propi,
no caldrà seguir les prescripcions d'aquesta ordenança, i el procediment
s’adaptarà a les circumstàncies que en cada cas concórreguen i a les directrius
del departament encarregat de la gestió.
Article setzé. Procediment
Les soŀlicituds han de presentar-se en el Registre de la Diputació de València o
en qualsevol dels llocs que autoritza la llei.
El soŀlicitant rebrà la denegació o la confirmació de la reserva perquè
puga abonar l'import del preu públic mitjançant autoliquidació.
Una volta satisfeta l'autoliquidació en qualsevol dels bancs o entitats
coŀlaboradores, el soŀlicitant haurà de fer-la arribar a la Diputació amb el segell
de l'entitat en què haja fet l’ingrés, com a requisit previ a la resolució de cessió
temporal.
Excepcionalment, per raons d'urgència motivades, la resolució de cessió
temporal podrà atorgar-se condicionada a l'acreditació del pagament de
l'autoliquidació. En aquest cas, la resolució amb el justificant d'ingrés seran els
documents que permetran iniciar la cessió temporal.
Article desseté. Interpretació i jurisdicció competent
1. Correspon a la Diputació la interpretació d'aquestes bases resolent totes les
qüestions que es plantegen. Els acords que adopte la Diputació seran
immediatament executius, sense perjudici del dret de l'adjudicatari a obtindre
en via jurisdiccional la declaració que escaiga.
2. La jurisdicció competent serà la de València.
Disposició final. Aprovació i vigència
L'acord de modificació d'aquesta ordenança, aprovat pel Ple en sessió ordinària
celebrada el 23 de març del 2011, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se
quan es publique el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i haja
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transcorregut el termini assenyalat en l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de
les Bases del Règim Local, i continuarà vigent fins que se n'acorde la
modificació o la derogació expressa.

ANNEX
En compliment de l’art. 11.5 d'aquesta ordenança, el Ple de la Diputació de
València, en sessió ordinària celebrada el 21 de març del 2012, adoptà l'acord
d'aprovació de la modificació de les tarifes segons el detall següent:

CENTRES
Plaça de Bous
Teatre Principal
Teatre Escalante
MuVIM
La Beneficència
(sala d’actes)
La Beneficència
(patis)
IVA no inclòs

SERVEIS
CÀNON DE TOTAL DEL
LOGÍSTICS
CESSIÓ
PREU PÚBLIC FIANÇA
2.550,00
8.670,00
11.220,00 12.000,00
1.971,65
1.036,49
3.008,14 3.000,00
561,20
276,07
837,27 2.000,00
366,07
785,72
1.151,79 2.500,00
724,42
724,42
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ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PER VENDES I ASSISTÈNCIA A CURSOS
Article primer. Establiment
La Diputació de València, fent ús de les facultats que a aquest efecte li
confereix l'art. 117 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i d'acord amb l'art.41 del mateix text
refós, estableix preus públics per la venda de publicacions, impresos i entrades,
i per l'assistència a cursos.
Article segon. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular els preus públics pels conceptes
següents:
a) Venda de qualsevol tipus de llibres i revistes i edicions en general, i
subscripció a publicacions periòdiques.
Es considera venda la venda directa, la venda d'edicions pròpies de la
Diputació de València per mitjà de distribuïdors i les edicions en què la
Diputació participe com a patrocinador.
b) Venda d'impresos i formularis editats per la Diputació de València per a
dirigir-los a la Diputació mateixa.
c) Venda d'entrades a espectacles o activitats que organitze la Diputació en
locals propis o cedits per a l'ocasió.
d) Visites a exposicions temporals en edificis provincials.
e) Assistència a congressos, jornades, seminaris, cursos, i taules redones
organitzats per la Diputació.
f) Vendes de souvenirs.
Aquesta ordenança no s'aplicarà als serveis o activitats que estiguen regulats
per una ordenança específica.
Article tercer. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança
les persones físiques o jurídiques que compren productes o assistisquen a
actes inclosos en els supòsits previstos en aquesta ordenança.
Article quart. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament d'aquestos preus públics naix amb el lliurament de
la publicació, la compra de les entrades o la inscripció.
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2. En el cas de subscripció a publicacions periòdiques, els interessats hauran
d'abonar el preu públic corresponent com a depòsit previ en el moment de
formalitzar la soŀlicitud i al començament de cada període de subscripció fins
que aquesta no es canceŀle.
3. En el cas d'inscripció a congressos, jornades, seminaris, cursos i taules
redones organitzades per la Diputació, els interessats hauran d'abonar el preu
públic com a depòsit previ en el moment de formalitzar la soŀlicitud en els
termes que preveja la convocatòria.
Article cinqué. Devolució
1. L'import depositat serà objecte de devolució només en el cas que l'activitat
sotmesa al preu públic no puga celebrar-se per causes imputables a
l'administració provincial, de força major o alienes a la voluntat dels obligats al
pagament.
2. S'entendrà per causa imputable a la Diputació l'originada exclusivament per
la voluntat d’aquesta i que no estiga motivada, promoguda, ocasionada o
provocada per actuacions, fets o conductes dels interessats.
3. Quan no s'arribe a celebrar l'activitat però es pospose per a un altre moment,
els interessats podran soŀlicitar la devolució de l'import satisfet.
4. En el cas de congressos, jornades, seminaris, cursos, i taules redones
organitzades per la Diputació, els interessats podran renunciar a l'assistència
amb dret a la devolució parcial de l'import satisfet segons s'establisca en la
convocatòria, sempre que es comunique amb una antelació mínima de deu
dies a l'inici de l'activitat.
Article sisé. Tarifes
La fixació o la modificació dels preus públics regulats en aquesta ordenança
per publicacions posades a la venda o per activitats per les quals es cobra
entrada o drets d'inscripció serà aprovada pel Ple en els termes previstos en
l'article següent, d’acord amb l’art. 47 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article seté. Tarifes. Fixació i determinació de la quantia
1. Els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o
l'activitat celebrada, i, per a la seua determinació, caldrà tindre en compte els
costos directes i indirectes, tant fixos com variables, incloses les amortitzacions
tècniques.
2. No obstant això, quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d'interés
públic que així ho aconsellen, la Diputació podrà fixar preus públics per davall
dels límits previstos en l'apartat anterior. En aquest cas, s’hauran de consignar
en els pressupostos de la Diputació les dotacions oportunes per a la cobertura
de la diferència resultant, si n’hi haguera.
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3. La fixació o modificació tindrà lloc amb la proposta prèvia del centre gestor
corresponent acompanyada d'una memòria economicofinancera que justifique
la cobertura de costos o, si s’escau, el grau de cobertura financera i les raons
socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que justifiquen preus públics per
davall dels límits previstos.
4. El Ple podrà actualitzar els preus públics que s'exigisquen amb caràcter
repetitiu d'acord amb l'evolució de l'índex de preus al consum (IPC) si no ha
variat substancialment l'estructura de costos i rendiments que va servir de
fonament per a la fixació del preu públic.
5. En el quadre de tarifes que s'aprove, podran establir-se reduccions, que
podran aplegar fins al 100% de la quota en funció de les circumstàncies
especials dels obligats al pagament, com el caràcter públic, actuar sense ànim
de lucre, el caràcter cultural o d'interés públic o la capacitat econòmica.
Article vuité. Normes de gestió
1. Els preus públics regulats en aquesta ordenança s'exigiran preferentment en
règim d'autoliquidació d’acord amb el model de l'imprés que s'establisca per a
cada cas.
2. La venda directa al consumidor es farà a través del centre gestor amb ingrés
diari en un compte restringit del total de la recaptació diària. El sistema
informàtic permetrà controlar l'emissió de factures, el cobrament i l’ingrés en el
compte bancari.
3. En les vendes a través d'intermediari, el centre gestor emetrà la factura amb
el document d'ingrés establit amb aquest fi perquè l'intermediari faça l'ingrés
per transferència bancària.
4. En les subscripcions a publicacions periòdiques, el centre gestor emetrà la
factura amb el document d'ingrés, que haurà de fer-se efectiu abans de l'inici
del període de subscripció.
5. En les convocatòries per a l'assistència a congressos, jornades, seminaris,
cursos i taules redones, s'establirà el document a través del qual es farà efectiu
l'ingrés en el compte bancari corresponent.
6. El document d'ingrés establit per a cada cas amb el segell de l'entitat
financera coŀlaboradora es considerarà a tots els efectes un ingrés en la
hisenda provincial i donarà dret a la contraprestació corresponent.
Disposició final. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el
25 octubre del 2005 i modificada en la sessió plenària del 16 d'abril del 2013,
entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de Província del
text de l'ordenança modificada, que es mantindrà vigent fins que es modifique o
derogue expressament.
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ANNEX
En compliment de l'art. 7 d'aquesta ordenança, el Ple de la Diputació de
València, en sessió celebrada el 20 de gener del 2015, va adoptar l'acord
d'aprovació de la modificació de les tarifes del Centre Teatral Escalante d'acord
amb el detall següent:
TEATRE ESCALANTE
Grups i escolars
Festius
Entrada senzilla
4 € Pati i llonges
5€
Entrada promoció
2 € Preferent i general
4€
Mestres
Gratuït Visió reduïda
2€
Protocol
Gratuït
ESCOLA
Curs
Quota mensual Quota de família nombrosa
1r, 2n i 3r Professional
90 €
45 €
Escoleta A i B
35 €
17,50 €
Escoleta C
40 €
20 €
Especialitats
50 €
—
ESPAI D'EXPOSICIONS
Exposició
4€
Exposició complement a l'assistència al teatre 1 €
Buscant el fantasma del teatre
4€
Exposició + Buscant el fantasma del teatre
7€
Tallers de Nadal
6€
Tallers de Nadal per a alumnes de l'Escoleta
5€
Dormint amb el fantasma del teatre
15 €

ANNEX
En compliment de l'art. 7 d'aquesta ordenança, el Ple de la Diputació de
València, en sessió celebrada el 15 d'octubre del 2008, adoptà l'acord
d'aprovació de la modificació de les tarifes pel programa de formació del SARC
d'acord amb el detall següent:

Preu
Duració de les accions formatives Públic general Estudiants
De 15 a 20 hores
60 €
40 €
De 21 a 30 hores
80 €
60 €
Congressos
60 €
60 €
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ANNEX
D'acord amb l'art. 7 d'aquesta ordenança, el Ple de la Diputació de València, en
sessió celebrada el 15 de novembre del 2011, adoptà l'acord d'aprovar la
fixació de les tarifes per a visitar el Museu Taurí d'acord amb el detall següent:
1. Amb caràcter general, el preu de l'entrada individual és de 2 euros
(IVA inclòs).
2. Tarifa reduïda: 1 euro (IVA inclòs). Tindran dret a la tarifa reduïda:
a) Els grups: Es consideren com a tals els constituïts per deu o més persones.
b) Els estudiants: S'inclouran en aquest grup tots els menors de 16 anys i tots
els que estiguen cursant estudis reglats i ho acrediten (FP, Batxillerat,
Universitat, etc.).
c) Els jubilats.
d) Els membres de família nombrosa, amb document acreditatiu.
3. Tarifa gratuïta. La visita serà gratuïta els dissabtes, diumenges i festius, i el
18 de maig (Dia Internacional dels Museus). A més, la resta dels dies tindran
dret a la tarifa gratuïta:
a) Els xiquets menors de set anys,
b) Els grups escolars acompanyats de professor o responsable,
c) Els professors d'ensenyament,
d) Els ciutadans en situació legal de desocupació que ho acrediten,
e) Els membres de les entitats següents, amb acreditació:
– APME (Associació Professional de Museòlegs d'Espanya),
– ANABAD (Associació Nacional d'Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs),
– AEM (Associació Espanyola de Museòlegs),
– ICOM (Consell Internacional de Museus),
– Acadèmia de Belles Arts i Ciències,
– Associació de Gestors Culturals,
– Associació de Crítics d'Art,
f) Els guies locals de turisme i guies habilitats per la Generalitat Valenciana,
amb acreditació.
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ANNEX
El Ple de la Diputació de València, en sessió celebrada el 20 de novembre del
2012, ha acordat la fixació de les tarifes per la visita als museus de Prehistòria,
Etnologia i MuVIM de la Diputació de València, que figura en aquest annex
d'acord amb el detall següent:
1. Amb caràcter general, el preu de l'entrada individual és de 2 euros (IVA
inclòs).
2. La visita serà gratuïta els dissabtes, diumenges i festius, i el 18 de maig (Dia
Internacional dels Museus).
3. Tarifa reduïda: 1 euro (IVA inclòs). Tindran dret a la tarifa reduïda:
a) Els grups: Es consideren com a tals els constituïts per deu o més persones.
b) Els estudiants: S'inclouran en aquest grup tots els menors de 16 anys i tots
els que estiguen cursant estudis reglats i ho acrediten (FP, Batxillerat,
Universitat, etc.).
4. Tarifa gratuïta. Tindran dret a la tarifa gratuïta:
a) Els xiquets menors de set anys,
b) Els grups escolars acompanyats de professor o responsable,
c) Els ciutadans en situació legal de desocupació que ho acrediten,
d) Els membres de les entitats següents, amb acreditació:
– APME (Associació Professional de Museòlegs d'Espanya),
– ANABAD (Associació Nacional d'Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs),
– AEM (Associació Espanyola de Museòlegs),
– ICOM (Consell Internacional de Museus),
– Acadèmia de Belles Arts i Ciències,
– Associació de Gestors Culturals,
– Associació de Crítics d'Art,
– Els guies locals de turisme i els guies habilitats per la Generalitat
Valenciana, amb acreditació.
e) Els discapacitats,
f) Els jubilats,
g) Els membres de família nombrosa, amb document acreditatiu.
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ANNEX
El Ple de la Diputació de València, en sessió celebrada el dia 21 de maig del
2013, ha acordat la fixació de les tarifes per la venda de souvenirs en el Museu
Taurí de la Diputació de València, que figuren en aquest annex d'acord amb el
detall següent:
– Camisetes: 6,31 € + IVA (21%) = 8 euros
– Baralles: 3,31 € + IVA (21%) = 4 euros
– Palmitos: 8,26 € + IVA (21%) = 10 euros
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
ALS ENS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
Article primer. Fonament legal
Fent ús de la facultat que li confereix l'art. 129 en relació amb el 41.b) de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Diputació de
València estableix el preu públic per la prestació del servei d'assistència tècnica,
prevista en els apartats a) i d) de l'art. 14 del reglament que regula l'assistència
jurídica, econòmica i tècnica als ens locals de la província de València.
Article segon. Quantia
El preu públic a exigir per l'assistència tècnica serà el que s'obtinga d'aplicar les
tarifes d'honoraris professionals per a l'administració pública segons la
naturalesa del servei prestat, modulades en funció de la quantia dels recursos
ordinaris de l'ajuntament i la seua capacitat de gestió, a fi de fer efectiu el
principi contingut en l'art. 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
1. Bases de modulació:
a) Per la capacitat econòmica determinada pels recursos ordinaris de l'ajuntament
(r):
(r)
───────
Municipis amb recursos ordinaris:
Inferiors a 150.253’03 euros: 0,10
De 150.253’03 a 300.506’05 euros: 0,25
De 300.506’05 a 601.012’10 euros: 0,85
De 601.012’10 a 6.010.121’04 euros: 1,00
De més de 6.010.121’04 euros: 1,10
b) Per la capacitat de gestió estimada per la població de dret (g):
Entitats locals de:
Menys de 500 habitants: 50%
De 501 a 5.000 habitants: 60%
De 5.001 a 20.000 habitants: 75 %
De 20.001 a 100.000 habitants: 85 %
De més de 100.000 habitants: 100 %
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P=hxrxg
Sent:
P: Import del preu públic
h: Import dels honoraris professionals per a l'administració pública
r: Coeficient unitari pels recursos ordinaris
g: Percentatge per habitants de dret del municipi
2. En mancomunitats i altres entitats locals supramunicipals, es computaran els
recursos ordinaris del municipi que els consigne més alts per a l'aplicació dels
coeficients precedents.
3. A les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi, els seran aplicables els
mateixos coeficients que als municipis.
4. En els municipis de menys de 100.000 habitants que soŀliciten assistència
tècnica per a obres en llogarets i caserius del seu terme municipal, la població a
considerar a l’efecte del que preveu l'apartat b) del número 1 d'aquest article serà
la del nucli on es faça l'obra.
5. En les còpies de plànols que soŀliciten els ajuntaments, s'aplicaran els preus
següents:
a) Còpia normal: 6,91 euros
b) Còpia vegetal: 20,43 euros
Quan l’import de les còpies passe de 120,20 euros, es podrà considerar com a
assistència tècnica.
Si la soŀlicitud la fan altres organismes públics o particulars, els preus indicats
s'incrementaran en un 20%.
Article tercer. Administració i cobrança
1. Les entitats locals que presenten una soŀlicitud d'assistència tècnica hauran de
manifestar-hi el compromís de pagar el preu públic que escaiga d'acord amb el
que disposa la present ordenança.
2. Una volta coneguts el cost de l'assistència i el del preu públic que en resulte, es
notificaran a l'entitat local, que haurà de prestar la conformitat amb aquestos i
ingressar el 10% del preu públic en el termini de dos mesos.
3. Una volta finalitzat el treball, es comunicarà a l'entitat local perquè ingresse el
90% restant del preu públic en el termini de dos mesos.
4. L'incompliment dels terminis establits en els números anteriors comportarà la
pèrdua del dret a l'assistència de què es tracte per part de l'entitat local, sense
perjudici del dret de la Diputació de València a exigir el rescabalament de les
despeses en què haja pogut incórrer.
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Disposició addicional
El Ple de la Diputació està facultat per a establir peculiaritats en l’aplicació
d’aquesta ordenança, que podran referir-se a obres i serveis inclosos en els plans
provincials i s’establiran en les directrius que s’aproven per a l’execució
d'aquestos.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de tres articles, fou aprovada pel Ple de la
Diputació en la sessió celebrada el dia 30 de novembre del 1989.
Aquesta ordenança, modificada en la sessió del Ple del 15 d'octubre del
2008, entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener del 2009 i romandrà en vigor fins
que es modifique o derogue expressament.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA VENDA DE

JOCS

EDUCATIUS

I

POPULARS

PROCEDENTS DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE
OCUPACIONAL DEPENDENT DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA
Article primer. Fonament
Aquesta ordenança té per objecte regular la percepció de preus públics per la
venda de jocs educatius i populars procedents de les activitats exercides pels
alumnes en els tallers del Centre Ocupacional dependent de la Diputació de
València.
Article segon
La venda al públic dels jocs es durà a terme de forma molt limitada, no
constituirà una operació regular de mercat amb dependència de la demanda i
es limitarà al volum de manufactures en funció d'objectius formatius i didàctics,
per als quals les activitats dels alumnes han demostrat l'eficàcia, tant a nivell de
continguts dels programes d'aprenentatge com per la motivació i l'autoconcepte
que creen en els beneficiaris del centre.
La direcció del centre determinarà les prioritats i podrà aplicar
compensacions en relació amb els límits prefixats valorant tant la demanda dels
jocs com el desenvolupament dels programes instruccionals dirigits als
alumnes. En tot moment es considerarà els usuaris del Centre Ocupacional
com els seus verdaders clients.
Article tercer
Entre els usuaris i el centre no existirà cap tipus de relació laboral. Encara que,
com a resultat d'activitats ocupacionals, puguen percebre una determinada
compensació, aquesta tindrà per objecte només valorar la utilitat i el valor
simbòlic dels objectes manufacturats, de manera que el resultat de l’activitat no
resulte socialment estèril i s’utilitze com a suport per als aprenentatges
específics dels alumnes del centre. Es buscarà sempre un equilibri entre
aquestes activitats i altres de tipus complementari, la finalitat de les quals siga
l'adquisició, el manteniment i el desenvolupament dels potencials cognitius i
psicomotrius dels usuaris.
Article quart. Establiment del preu públic
La Diputació de València, fent ús de les facultats que a aquest efecte li
confereix l'art. 117 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d'acord amb l’art. 41
del mateix text refós, estableix preus públics per la venda de jocs educatius i
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populars procedents de les activitats del Centre Ocupacional dependent de la
Diputació de València.
Article cinqué. Tarifa
El preu de venda al públic dels jocs i altres manufactures serà el que
s'especifica a continuació.
En els tallers del Centre Ocupacional, es podran manufacturar altres
objectes, el preu de venda al públic dels quals es calcularà a partir del mòdul
tipus, de manera que el seu múltiple representarà la quantitat final per a cada
cas tenint en compte els recursos humans i de formació ocupacional i els
materials utilitzats.
JOC

Referència

PVP (sense IVA)
€

Límit d'unitats
anuals

2881

ANELLES

10,35

30

4183

ARRASTRE (EL GOS)

12,93

30

2781

A, B, C...

12,93

30

780

BOLES I POALS

10,35

30

580

BIRLES

12,93

30

6000

CAVALL BALANCÍ

51,72

30

4885-C MI CALENDARIO

34,48

150

4885-V EL MEU CALENDARI

34,48

150

4885-G O MEU CALENDARIO

34,48

150

4885-E CALENDARI ÈUSCAR

34,48

150

5895

CANUT

5,17

50

5389

CAMIÓ

17,24

30

3982

CLOC

2,59

50

4985

COLOR I FORMA

21,55

25

3882

COSITS

10,35

25

3882-C COSITS CAVALL

2,59

30

3882-Cj COSITS CONILL

2,59

30

3882-E COSITS ELEFANT

2,59

30

3882-L COSITS LLEÓ

2,59

30

3882-O COSITS ÓS

2,59

30

3482

COS

10,35

30

4384

DAUS

21,55

30

1280

ESPAI

10,35

30

1380

JOC DE SÈRIES

12,93

30
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JOC

Referència

PVP (sense IVA)
€

4083

JOGUINES/JOGUETER

Límit d'unitats
anuals

21,55

30

4484-M LLETRES FUSTA

30,17

30

1880-A TITELLES ANIMALS

2,59

30

1880-P TITELLES
PERSONATGES

3,45

30

3782

MOSAIC

30,17

30

4784

NINA

2,59

30

2681

NÚMEROS

10,35

30

1480

PASSADOR ELEFANT

2,59

30

1.580

PASSADOR CONILL

2,59

30

1.680

PASSADOR CAMELL

2,59

30

1.680-T PASSADOR TORTUGA

2,59

30

1680-P PASSADOR PEIX

2,59

30

4284

PECES

18,10

30

4584

PIVOTS

11,21

30

2080

PONT (EL)

10,35

30

180-P

RELLONGE XICOTET

4,31

50

180

RELLONGE

6.90

50

1780

TEATRE GUINYOL

17,24

30

980

TELER GRAN

6,90

50

1080

TELER XICOTET

5,17

50

280

TRAGABOLES LLEÓ

12,93

30

MÒDUL TIPUS

0,86

La direcció del centre podrà establir descomptes en la tarifa segons el tipus de
demanda i quantitat.
Article sisé. Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament les persones físiques i jurídiques que
adquirisquen el material produït en el centre.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Per a allò que no estiga regulat en aquesta ordenança, caldrà ajustar-se al que
disposa l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics per la Venda de
Publicacions, Impresos, Entrades i Assistència a Cursos.
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Segona
La modificació, creació o supressió de tarifes es regirà per l'art. 7 de
l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics per la Venda de
Publicacions, Impresos, Entrades i Assistència a Cursos.
Disposició final
Aquesta ordenança ha sigut modificada en la sessió del Ple celebrada l’octubre
del 2007, entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener del 2008 i romandrà
en vigor fins que es modifique o derogue expressament.
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4. RECÀRRECS
IAE

ORDENANÇA FISCAL DEL RECÀRREC PROVINCIAL
DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article primer
D'acord amb l'art. 134.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el recàrrec
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aplicable en la Diputació de València,
queda establit en els termes que es fixen en l'article següent.
Article segon
Sobre les quotes mínimes de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
aplicades en la província de València, recaurà un recàrrec únic del 29%. Aquest
recàrrec s'exigirà als mateixos subjectes passius i en els mateixos casos
previstos en la normativa reguladora de l'impost.
Article tercer
La gestió del recàrrec es durà a terme amb la de l'impost sobre el qual recau per
l'entitat que en tinga atribuïda la gestió.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Diputació de València en la
sessió del 25 d'octubre del 2005, entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, romandrà vigent fins que es modifique o derogue
expressament i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener del 2006.
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REGLAMENT PER AL COBRAMENT I LA RECAPTACIÓ
DELS DEUTES DELS MUNICIPIS I ALTRES ENS
LOCALS AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
1. OBJECTE I NATURALESA
Article primer. Àmbit d'aplicació
Aquest reglament té per objecte la regulació de la forma de pagament de
qualsevol tipus de deute que els municipis, entitats locals menors i
mancomunitats de la província de València contraguen amb aquesta Diputació
després de l'entrada en vigor del reglament.
Article segon. Objecte
L'objecte d'aquest reglament és el cobrament dels deutes següents:
a) El recàrrec provincial de l'Impost sobre Activitats Econòmiques,
b) Els reintegraments de bestretes i préstecs concedits per la Diputació,
c) Els preus públics,
d) Les taxes.
2. RECÀRREC
ECONÒMIQUES

PROVINCIAL

DE

L'IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

Article tercer. Documentació que les entitats locals han de remetre a l’efecte
del seguiment de la gestió del recàrrec
Les entitats locals que tinguen assumida la gestió recaptatòria de les quotes
municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques hauran de remetre a la
Diputació una certificació en què hauran de figurar les dades relatives a:
a) L’import total del recàrrec provincial que figura en el seu padró,
b) L'import total de les factures de descàrrec o relacions de baixes acordades en
el període.
c) L’Import total de qualsevol altra rectificació que s'haja produït en el padró
esmentat.
Article quart. Documentació que les entitats locals han de remetre per a
acreditar les quantitats recaptades
Amb el fi d’acreditar les quantitats recaptades, les entitats locals que tinguen
assumida la gestió recaptatòria de les quotes municipals de l'Impost sobre
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Activitats Econòmiques hauran de remetre a la Diputació una certificació en què
hauran de figurar les dades relatives a:
a) L’import total dels ingressos recaptats per valors rebut en voluntària,
b) L’import total dels ingressos recaptats per valors rebut en executiva.
c) L’import total dels ingressos recaptats per liquidacions individualitzades (altes,
inclusions, etc.),
d) L’import total dels ingressos recaptats per certificacions de descobert
(liquidacions cobrades en efectiu),
e) L’import total de les devolucions d'ingressos indeguts.
Article cinqué. Terminis per a la presentació de la documentació
El termini per a la presentació de la documentació indicada en els arts. 3 i 4
d'aquest reglament tindrà com a dates límit el 31 d'agost i el 28 de febrer, cada
data per a les actuacions del semestre natural anterior.
La falta de remissió dels documents indicats en el termini establit
determinarà, amb la intimació prèvia corresponent, l'exclusió de les línies de
subvenció que la Diputació té establides (Pla Provincial, Programa Operatiu
Local, Pla de Camins Rurals, etc.).
Article sisé. Liquidació dels deutes resultants
Les entitats locals que tinguen assumida la gestió recaptatòria de les quotes
municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques lliuraran a la Diputació
l'import del recàrrec provincial que recapten en els terminis indicats en l'art. 5
d'aquest reglament, d'acord amb la disposició addicional quarta del Reial Decret
1108/1993, de 9 de juliol.
3. BESTRETES I PRÉSTECS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ
Article seté. Liquidació
Els imports derivats de reintegraments de bestretes i préstecs concedits per la
Diputació a entitats locals es determinaran al venciment de cada període de
liquidació.
Article vuité. Recaptació
El termini per a ingressar les quantitats liquidades acabarà dos mesos després de
la data de venciment de cada període de liquidació.
4. PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS PRESTATS PER LA
DIPUTACIÓ
Article nové. Gestió
La gestió d'aquestos ingressos es farà en les fases següents:
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a) Els centres i serveis de la Diputació emetran una factura en model oficial per
les vendes o la prestació de serveis que facen, en què es farà constar el nombre
d'unitats, el preu per unitat, l'IVA repercutit i el total a ingressar.
b) Les factures s’hauran d’aprovar per decret de la Presidència o, si s’escau, per
decret del diputat delegat corresponent, si està delegada la competència.
c) La factura es remetrà a l'entitat local mitjançant una notificació en què es faran
constar el termini i les formes de pagament.
Article desé. Recaptació
El pagament dels preus públics s'efectuarà, amb caràcter general, en el termini
de dos mesos des de l'endemà de la notificació de la factura, sense perjudici
dels períodes de cobrament indicats en les ordenances corresponents.
5. TAXES PER SERVEIS I ACTIVITATS PRESTATS PER LA DIPUTACIÓ
Article onzé. Gestió
La percepció d'aquestos ingressos exigeix l'existència d'una liquidació de la
taxa aprovada i la notificació al subjecte passiu amb tots els requisits que
exigeix la Llei General Tributària i el Reglament de Recaptació.
La gestió d'aquests ingressos comprendrà les fases següents:
a) Els centres i serveis gestors de les taxes confeccionaran les liquidacions en
model oficial.
b) Les liquidacions s’aprovaran per decret de la Presidència o, si s’escau, per
decret del diputat delegat corresponent, quan hi haja delegació expressa.
c) L'exemplar de la liquidació es notificarà al subjecte passiu per qualsevol dels
procediments legalment establits amb indicació del termini per a efectuar el
pagament, que no podrà superar els dos mesos.
Article dotzé. Recaptació
Les taxes hauran d'abonar-se en els períodes de cobrament indicats en les
ordenances corresponents.
6. PROCEDIMENT PER AL COBRAMENT DE DEUTES LÍQUIDS, VENÇUTS I
NO SATISFETS
Article tretzé. Procediment per al cobrament de deutes líquids, vençuts i no
satisfets
Quan hagen transcorregut els períodes de cobrament indicats en els arts. 6, 8, 10
i 12 d'aquest reglament per a cada classe de deutes, se'n tramitarà el cobrament
mitjançant compensació amb les obligacions reconegudes i liquidades pendents
de pagament a l'entitat local, d'acord amb l'art. 63 i següents del Reglament
General de Recaptació, aprovat per Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre,
que regula el procediment per a la compensació d'ofici de deutes d'entitats
públiques, sense perjudici que, si açò no fóra possible, s'exigisquen interessos de
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demora, amb intimació prèvia, a partir del moment esmentat i fins que l'entitat
local pague totalment el deute més els interessos.
La falta de pagament dels deutes líquids i vençuts meritarà interessos de
demora a partir dels terminis establits per a l’ingrés. S’aplicarà la compensació
per al cobrament tant del principal com dels interessos.
Els interessos de demora es calcularan aplicant a l'import dels deutes
líquids i vençuts el tipus d'interés legal dels diners, que es liquidarà dia a dia i serà
exigible sense necessitat de requeriment.
Si la compensació no fóra possible, les quantitats pagades per les entitats
locals que no sumen la totalitat del deute més els interessos haurà d'aplicar-se en
primer lloc a la liquidació dels interessos, i al deute principal en segon lloc.
L'incompliment de la liquidació total del deute i els interessos en el termini
de sis mesos determinarà l'exclusió de les línies de subvenció de la Diputació (Pla
Provincial, Programa Operatiu Local, Pla de Camins Rurals), previ dictamen de la
Comissió Informativa de l'Àrea d'Economia i Hisenda mitjançant l'adopció de
l'acord corresponent del Ple de la Diputació.
Aquest acord no suposarà en cap cas una forma de compliment de
l'obligació de pagament per part de les entitats locals deutores.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener del 1997.
Segona. Règim transitori dels deutes contrets amb la Diputació abans de
l'entrada en vigor del reglament
Als deutes líquids i vençuts existents a l’entrada en vigor d'aquest reglament, els
serà d’aplicació el que disposa el seu art. 13.
Aquest reglament fou aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió
celebrada el 29 d'octubre del 1996.
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