REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR PER A LA CONCESSIÓ DE
BESTRETES REINTEGRABLES

Article 1r. Destinatari i destinació de la bestreta
Tindran opció a este tipus de bestretes tots els treballadors de la Diputació, siga quin siga el
centre on presten els seus servicis.
En el cas dels funcionaris interins i dels treballadors laborals eventuals, serà requisit imprescindible la presentació d’un aval bancari per al total de la bestreta sol·licitada, perquè si deixara de prestar servicis abans de la seua amortització, la Diputació es rescabale de la quantitat
pendent de devolució. Per a la percepció d’estes bestretes caldrà que el treballador estiga
d’alta en el moment del seu abonament, no n’hi ha prou que ho estiguera en el moment de
sol·licitar-ho.
Article 2n. Import
Es podran concedir bestretes al personal de la Diputació a què fa referència l’article primer,
per un import màxim de 3.000 euros. Si es destinara per a rehabilitació o la reforma de la vivenda habitual el seu import màxim serà de 6.000,00 €.
Article 3r. Requisits
Les bestretes no es concediran tenint-ne una altra sense liquidar. Seran desestimades totes
aquelles sol·licituds que siguen presentades en el Registre General de la Diputació de València abans del dia primer del mes següent de la total amortització de la bestreta anterior.
El criteri per a la concessió de les bestretes serà el de l’orde de presentació de les sol·licituds
en el Registre General de la Diputació, de tal forma que si s’esgotara el crèdit consignat en la
partida de bestretes, del Pressupost anual corresponent de la Diputació de València, quedarien
excloses de la percepció aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat. La Comissió desestimarà automàticament les que no complisquen les condicions requerides en el Reglament i
les excloses per esgotament del crèdit consignat.
Respecte a les bestretes per rehabilitació o reforma de la vivenda habitual, la seua sol·licitud
haurà d’anar acompanyada del pressupost de l’obra o factura, i del certificat d’empadronament. La presentació del pressupost implica l’obligació de presentar la factura definitiva en
un termini no superior als tres mesos comptador des de la data d’abonament de la bestreta. En
cas d’incompliment d’este requisit, s’efectuarà l’embargament de sou que establix l’article
607 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, fins a la total amortització del
deute. L’embargament de sou comportarà la inhabilitació, durant un període de 48 mesos, per
a percebre qualsevol altra ajuda de les regulades en este o en altres reglaments de la Diputació.
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Article 4t. De la forma de concessió
Les sol·licituds de bestretes reintegrables que reunisquen els requisits de l’article tercer, seran
aprovades mensualment mitjançant una resolució de la Presidència de la Diputació de València.
Per a la resta de sol·licituds es constituirà una Comissió paritària integrada per un representant de cada una de les centrals sindicals legalment reconegudes i que hagen aconseguit un
mínim del 10 per cent de representativitat en el conjunt dels treballadors de la Diputació. El
nombre de membres de la Diputació que formaran part de la dita Comissió paritària serà igual
al que corresponga als representants de les centrals sindicals a què s’ha fet referència.
Serà president de la Comissió el diputat de l’Àrea d’Administració General i Personal, per
delegació de la Presidència de la Diputació.
El secretari de la Comissió ho serà el cap del negociat de Gestió Econòmica de Gestió de Personal, o funcionari que delegue.
Igualment formarà part de la Comissió l’interventor de Fons provincials, sense vot.
També formarà part de la Comissió un únic representant de tots els grups polítics d’oposició
en la Corporació, designat de comú acord entre ells.
En tot cas, la representació de la Diputació tindrà els mateixos vots que tinga la representació
sindical en el seu conjunt. El president de la Comissió té vot de qualitat.
La Comissió es reunirà, ordinàriament, amb caràcter trimestral; a esta comissió es retrà
compte de les bestretes aprovades en el trimestre anterior i emetrà dictamen sobre les sol·licituds pendents de resoldre.
Serà convocada pel seu president o a petició d’un terç dels components de la Comissió, sol·licitada per escrit dirigit al president, almenys, amb 48 hores d’anticipació, excepte en els casos d’urgència.
Article 5é. De la seua amortització
L’amortització de les bestretes es realitzarà per mensualitats, deduïdes directament de la nòmina corresponent de l’empleat.
L’import de les mensualitats es calcularà dividint la quantitat concedida pel nombre de mensualitats indicades pel sol·licitant que, com a màxim, serà de 36 mesos. En cas de no indicar
expressament el nombre de mensualitats, es deduirà en 24 quotes.
Quan la bestreta es concedisca per rehabilitació o reforma, l’import de les mensualitats es calcularà dividint la quantitat concedida pel nombre de mensualitats indicades pel sol·licitant,
que com a màxim queda fixat en 48 mesos.
Si el sol·licitant anara a complir 65 anys d’edat, o 70 en cas de tindre concedida la prolongació de la permanència en el servici actiu, abans de finalitzar la devolució íntegra de la bestreta, l’amortització s’efectuarà en tants mesos com li falten per a complir l’edat indicada. En el
cas que el sol·licitant fiance la devolució del deute per mitjà d’aval bancari, podrà cancel·larse en els terminis establits.
Si al prestatari se li concedira excedència per a l’atenció de fills, comissió de servicis en una
altra administració, o qualsevol situació equiparable a estes, formalitzarà per escrit el compromís d’ingressar en els terminis establits l’import de l’amortització. Si en el termini de
trenta dies dels efectes d’esta situació no n’haguera efectuat l’ingrés, o es produïra una in-
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terrupció en els pagaments, es declararà vençut el deute pendent, i se n’exigirà al prestatari el
reintegrament total.
Les sol·licituds d’excedència voluntària i de jubilació anticipada hauran de cursar-se acompanyades de la corresponent carta de pagament d’haver liquidat la bestreta pendent i no seran
aprovades cap d’elles sense la corresponent conformitat de cancel·lació de deutes.
L’amortització per al personal interí o contractat temporal estarà supeditada a la duració prevista de la seua interinitat o contracte.
No obstant això, si el prestatari volguera anticipar la devolució de la bestreta, podrà fer-ho
donant-ne compte per escrit a la Comissió.
Si el prestatari deixara de prestar servicis en la Diputació per qualsevol altra causa, respondrà
personalment de l’amortització del deute pendent amb tots els seus béns. En el cas que l’interessat garantisca la devolució del deute, este haurà de cancel·lar-se en els terminis establits. Si
no garantix plenament el pagament d’estos terminis pendents, la Corporació podrà declarar
vençut i liquidar el deute no amortitzat i exigir-ne al prestatari el reintegrament.
En cas de defunció del prestatari, els hereus legals respondran del reintegrament del deute
pendent d’amortització a la Diputació, en la quantia mensual que es meritava , fins a la total
liquidació. En tot cas, la Corporació podrà declarar vençut i liquidar el deute pendent i exigir
als hereus el seu total reintegrament. La Corporació valorarà la possibilitat d’establir una moratòria als hereus per raons econòmiques i familiars especials.

Article 6é. De la naturalesa jurídica de l’acte
En cap cas esta bestreta reintegrable tindrà la consideració d’avanç de salaris no meritats. La
naturalesa jurídica de la bestreta que se subscriu entre la Diputació i el treballador és de caràcter públic, sent la jurisdicció contenciosa administrativa la que coneixerà de les qüestions
que puguen suscitar-se.
El procediment per al cobrament anticipat de la bestreta serà el d’apremi, establit en el Reglament General de Recaptació.

Article 7é. Del finançament
El fons per a concedir estes bestretes serà consignat per la Diputació en el seu Pressupost, i es
fixa en 890.000,00 euros.
Els venciments de les bestretes revertiran a eixa partida, d’acord amb el que s’establisca en
les bases d’execució del Pressupost. La consignació en la partida d’ingressos “Reintegraments de bestretes al personal” del Pressupost ordinari haurà de fixar-se en la quantitat suficient perquè eixa partida puga generar efectivament ampliacions de crèdit.

Disposició derogatòria
A l’entrada en vigor del present Reglament de règim interior, quedaran derogats tots els
acords anteriors en esta matèria.
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Disposició final
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació definitiva.
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