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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. 

ARTICLE 1r.- FONAMENTACIÓ I 
NATURALESA.  

L’Ajuntament d’Algímia d’Alfara fent ús de les 
facultats concedides pels articles 133é.2 i 142é 
de la Constitució i per l’article 106é de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15é a 19é i article 20.4.a) 
del Reial Decret 2/2004, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la  Llei  reguladora de les 
Hisendes Locals, establix la Taxa per expedició 
de documents administratius, que es regirà per 
la present Ordenança fiscal, les normes de la 
qual atenen al que preveu l’article 58é del citat 
Reial Decret Legislatiu 2/2004.  

ARTICLE 2n.- FET IMPOSABLE.  

1. Constituïx el fet imposable de la Taxa 
l’activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància de part, de 
qualsevol classe de documents que expedisca i 
d’expedients que entenga l’Administració o 
Autoritats Municipals.  

2. A estos efectes, s’entendrà tramitada a 
instància de part qualsevol documentació 
administrativa que haja sigut provocada pel 
particular o redunde en benefici seu encara que 
no haja mediat sol·licitud expressa de 
l’interessat.  
 
 
3. No estarà subjecta a esta Taxa la tramitació 
de documents i expedients necessaris per al 
compliment d’obligacions fiscals a excepció de 
la tramitació de l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, així 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS. 

ARTÍCULO  1º.  FUNDAMENTO  Y 
NATURALEZA.  

El Ayuntamiento de Algímia d’Alfara en uso de 
las  facultades  concedidas  por  los  artículos 
133º.2  y  142º  de  la  Constitución  y  por  el 
artículo  106º  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículo 
15º  a  19º  y  artículo  20.4.a)  del  Real  Decreto 
2/2004,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido  de  la    Ley    reguladora  de  las 
Haciendas  Locales,  establece  la  Tasa  por 
expedición de documentos administrativos, que 
se  regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal, 
cuyas  normas  atienden  a  lo  previsto  en  el 
artículo 58º del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004.  

ARTÍCULO 2º.HECHO IMPONIBLE.  

1.  Constituye  el  hecho  imponible  de  la Tasa  la 
actividad  administrativa  desarrollada  con 
motivo  de  la  tramitación,  a  instancia  de  parte, 
de  toda  clase  de  documentos  que  expida  y  de 
expedientes de que entienda  la Administración 
o Autoridades Municipales.  

2.  A  estos  efectos,  se  entenderá  tramitada  a 
instancia  de  parte  cualquier  documentación 
administrativa que haya  sido provocada por el 
particular o redunde en su beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa del interesado.  

3. No estará sujeta a ésta Tasa la tramitación de 
documentos  y  expedientes  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  obligaciones  fiscales  a 
excepción de la tramitación del Impuesto sobre 
el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza  Urbana,  así  como  las  consultas 
tributarias,  los  expedientes  de  devolución  de 
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com les consultes tributàries, els expedients de 
devolució d’ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de 
qualsevol índole i els relatius a la prestació de 
servicis o realització d’activitats de competència 
municipal i a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini 
públic municipal, que estiguen gravats per una 
altra Taxa Municipal o pels que s’exigisca un 
preu públic per este Ajuntament.  

ARTICLE 3º.-SUBJECTE PASSIU.  

Són subjectes passius contribuents les persones 
físiques i jurídiques i les entitats a què es referix 
l’article 33é de la Llei General Tributària que 
sol·liciten, provoquen o en l’interés de les quals 
redunde la tramitació de document o expedient 
que es tracte.  

ARTICLE 4t.- RESPONSABLES.  

1. Respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries de subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es referixen els articles 
38é.1 i 39é de la Llei General Tributària.  

2. Seran responsables subsidiaris els 
administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40é 
de la Llei General Tributària.  
 
ARTICLE 5t.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES.  

Gaudiran l’exempció aquells contribuents en 
què concórrega alguna de les circumstàncies 
següents:  

1. Haver sigut declarats pobres per precepte 
legal.  

ingresos  indebidos,  los  recursos 
administrativos  contra  resoluciones 
municipales de cualquier índole y los relativos a 
la  prestación  de  servicios  o  realización  de 
actividades  de  competencia  municipal  y  a  la 
utilización  privativa  o  el  aprovechamiento 
especial  de  bienes  del  dominio  público 
municipal,  que  estén  gravados  por  otra  Tasa 
Municipal  o  por  los  que  se  exija  un  precio 
público por este Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 3º. SUJETO PASIVO.  

Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se  refiere  el  artículo  33º  de  la  Ley  General 
Tributaria  que  soliciten,  provoquen  o  en  cuyo 
interés redunde la tramitación de documento o 
expediente de que se trate.  

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES.  

1.  Responderán  solidariamente  de  las 
obligaciones  tributarias  de  sujeto  pasivo  las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos  38º.1  y  39º  de  la  Ley  General 
Tributaria.  

2.  Serán  responsable  subsidiarios  los 
administradores  de  las  sociedades  y  los 
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general,  en  los  supuestos  y  con  el  alcance  que 
señala  el  artículo  40º  de  la  Ley  General 
Tributaria.  

ARTÍCULO 5º. EXENCIONES SUBJETIVAS.  

Gozarán la exención aquellos contribuyentes en 
que  concurra  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias:  

1.  Haber  sido  declarados  pobres  por  precepto 
legal.  
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2. Haver obtingut el benefici judicial de 
pobresa, respecte a expedients que han de 
produir efecte, precisament, en el procediment 
judicial en què hagen sigut declarats pobres.  

3. Haver-hi apreciat l’Alcaldia l’exempció en el 
pagament de la present taxa, quan el document 
que se sol·licite de l’Ajuntament per 
l’interessat, haja sigut requerit, per a la 
tramitació d’expedients, davant d’organismes o 
entitats públiques oficials.  

4. Que el document que s’expedisca es derive 
del cens de població d’habitants.  

ARTICLE 6t.- CUOTA TRIBUTÀRIA.  

1. La quota tributària es determinarà per una 
quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa 
dels documents o expedients a tramitar, d’acord 
amb la Tarifa que conté l’article següent.  

2. La quota de Tarifa correspon a la tramitació 
completa, en cada instància, del document o 
expedient que es tracte, des de la seua iniciació 
fins a la seua resolució final, inclosa la 
certificació i notificació a l’interessat de l’acord 
recaigut.  

3. Les quotes resultants per aplicació de les 
anteriors tarifes s’incrementaran en un 50 per 
100 quan els interessats sol·licitaren amb 
caràcter d’urgència la tramitació dels 
expedients que motivaren la meritació.  

ARTICLE 7m.- TARIFA.  

La Tarifa a què es referix l’article anterior 
s’estructura en els següents epígrafs, en euros: 

2.  Haber  obtenido  el  beneficio  judicial  de 
pobreza,  respecto  a  expedientes  que  deben 
surtir efecto, precisamente, en el procedimiento 
judicial en el que hayan sido declarados pobres. 

3. Haber apreciado la Alcaldía la exención en el 
pago de la presente tasa, cuando el documento 
que  se  solicite  del  Ayuntamiento  por  el 
interesado,  haya  sido  requerido,  para  la 
tramitación de expedientes,  ante organismos o 
entidades públicas oficiales.  

4. Que el documento que se expida se derive del 
censo de población de habitantes.  

ARTÍCULO 6º. CUOTA TRIBUTARIA.  

1.  La  cuota  tributaria  se  determinará  por  una 
cantidad fija señalada según la naturaleza de los 
documentos  o  expedientes  a  tramitar,  de 
acuerdo  con  la  Tarifa  que  contiene  el  artículo 
siguiente.  

2.  La  cuota  de  Tarifa  corresponde  a  la 
tramitación  completa,  en  cada  instancia,  del 
documento o expediente de que se trate, desde 
su  iniciación hasta  su  resolución  final,  incluida 
la  certificación  y  notificación  al  interesado  del 
acuerdo recaído.  

3.  Las  cuotas  resultantes  por  aplicación  de  las 
anteriores  tarifas  se  incrementarán  en  un  50 
por 100 cuando los  interesados solicitasen con 
carácter  de  urgencia  la  tramitación  de  los 
expedientes que motivasen el devengo.  

ARTÍCULO 7º. TARIFA.  

La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se 
estructura en los siguientes epígrafes, en euros: 
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********** 
 

Epígraf 1: Documents expedits per les oficines municipals: 

 

Per cada document que s’expedisca en fotocòpia, per foli 0,10 € 

Per cada document compulsat, no dirigit a esta administració 1,50 € 

Per la validació de poders en procediments d’adjudicació de 
contractes 

6,00 € 

Per cada certificat d’acords municipals, per foli 2,00 € 

Per cada certificat sobre dades de padrons fiscals, per foli 2,00 € 

Expedició de certificacions cadastrals descriptives i gràfiques 6,00 € 

Tramitació de canvis de titularitat cadastral 6,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Epígraf 2.- Documents relatius als servicis d’urbanisme: 

Per cada expedient de declaració de ruïna sol·licitat a instància de 
part 

2,00 € /m2 

Min. 100,00  

Per informes urbanístics sol·licitats a instància de part 35,00 € 

Per expedició de  còpies de planols  

DIN A 4 

DIN A 3 

 

3,00 € 

6,00 € 

Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols 20,00 € 
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Per pla digitalitzat amb suport informàtic en CD rom, disquet o 
correu-e, per cada 25.000 m2 o fracció 

25,00 € 

Per comprovació de la validesa d’alineacions i rasants 96,00 € 

Per cada cèdula urbanística 50,00 € 

Per llicències de parcel·lació, divisió o segregació de terrenys en sòl 
urbà o urbanitzable. 

(sent n el numere de finques resultants) 

100,00 € 

+ 20* n 

Per llicències de parcel·lació, divisió o segregació de terrenys en sòl 
no urbanitzable. 

(sent n el numere de finques resultants) 

70,00 € 

+ 15* n 

Llicències de primera ocupació o utilització 

Per cada vivenda 

.............Por cada local d’altres usos (comercial, aparcament......) per 
cada 250 m2 o fracció 

.............Por vivendes unifamiliars aïllades 

 

60,00 € 

 

20,00 € 

90,00 € 

Llicències de modificació d’ús urbanístic 

.............Por cada fracció de 50 m2 de l’immoble  

30,00 € 

Min. de 90,00 

Per expedició de duplicats de títols de llicència d’obertura o de canvi 
de titularitat: 

30,00 € 

Tramitació de programa d’actuació integrada d’iniciativa privada 2.000 € + 0,14 * m2. 

Tramitació de documents de planejament d’iniciativa privada 1.000 € + 0,07 * m2 

Tramitació de projectes d’urbanització 1.000 € + 0,07 * m2 

Tramitació de projectes de reparcel·lació 1.000 € + 0,07 * m2 

Tramitació llicència d’edificació L.O.M. 0,5 PEM i un mínim de 30,00 € 

Tramitació llicència d’edificación L.V. 0,5 PEM i un mínim de 10,00 € 

Actuacions de verificació i control de declaracions responsables y 

comunicacions previes en actuacions urbanístiques.  

0,5 % del PEM 

Amb un mínim de: 

 10,00 € 
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********* 

 

Epígrafe 1: Documentos expedidos por las oficinas municipales: 

 

Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio  0,10 € 

Por cada documento compulsado, no dirigido a esta administración  1,50 € 

Por  el  bastanteo  de  poderes  en  procedimientos  de  adjudicación  de 
contratos 

6,00 € 

Por cada certificado de acuerdos municipales, por folio  2,00 € 

Por cada certificado sobre datos de padrones fiscales, por folio  2,00 € 

Expedición de certificaciones catastrales descriptivas y graficas  6,00 € 

Tramitación de cambios de titularidad catastral  6,00 € 

 

 

Epígrafe 2. Documentos relativos a los servicios de urbanismo: 

 

Por cada expediente de declaración de ruina solicitado a instancia 
de parte 

2,00 € /m2 

Min. 100,00  

Por informes urbanísticos solicitados a instancia de parte  35,00 € 

Por expedición de  copias de planos  

                      DIN A 4 

                      DIN A 3 

 

3,00 € 

6,00 € 

Por cada expediente de concesión de instalación de rótulos  20,00 € 

Por  plano  digitalizado  con  soporte  informático  en  CD  rom, 
disquete o correo‐e, por cada 25.000 m2 o fracción 

25,00 € 
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Por comprobación de la validez de alineaciones y rasantes  96,00 € 

Por cada cedula urbanística  50,00 € 

Por licencias de parcelación, división o segregación de terrenos en 
suelo urbano o urbanizable. 

(siendo n el numero de fincas resultantes) 

100,00 € 

+ 20* n 

Por licencias de parcelación, división o segregación de terrenos en 
suelo no urbanizable. 

(siendo n el numero de fincas resultantes) 

70,00 € 

+ 15* n 

Licencias de primera ocupación o utilización 

             Por cada vivienda 

.............Por  cada  local  de  otros  usos  (comercial,  aparcamiento......) 
por cada 250 m2 o fracción 

.............Por viviendas unifamiliares aisladas 

 

60,00 € 

 

20,00 € 

90,00 € 

Licencias de modificación de uso urbanístico 

.............Por cada fracción de 50 m2 del inmueble  

30,00 € 

Min. de 90,00 

Por expedición de duplicados de  títulos de  licencia de apertura o 
de cambio de titularidad: 

30,00 € 

Tramitación de programa de actuación integrada de iniciativa privada  2.000 € + 0,14 * m2. 

Tramitación de documentos de planeamiento de iniciativa privada  1.000 € + 0,07 * m2 

Tramitación de proyectos de urbanización  1.000 € + 0,07 * m2 

Tramitación de proyectos de reparcelación  1.000 € + 0,07 * m2 

Tramitación licencia de edificación LOM 0,5 PEM y un mínimo de  30,00 € 

Tramitación licencia de edificación LV 0,5 PEM y un mínimo de  10,00 € 

Actuaciones de verificación y control de declaraciones 
responsables y comunicaciones previas en actuaciones 
urbanísticas.  

0,5 % del PEM 

Con un mínimo de: 

 10,00 € 
 
 



Plaça Sant Vicent, 1 
Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 
46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 
 

AJUNTAMENT 
ALGÍMIA D’ALFARA 

 

Pàgina 8 de 10 

ARTICLE 8é.- BONIFICACIONS DE LA 
QUOTA.  

Es concedirà una bonificació del 50% en 
aquells serveis urbanístics relatius a immobles 
ubicats en el nucli antic del municipi, (Clau A1 
del P.G.O.U)  

ARTICLE 9é.- MERITACIÓ.  

1. Es merita la Taxa i naix l’obligació de 
contribuir quan es presente la sol·licitud que 
inicie la tramitació dels documents i expedients 
subjectes al tribut.  

2. En els casos a què es referix el número 2 de 
l’article 2n, la meritació es produïx quan 
tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen 
l’actuació municipal d’ofici o quan esta s’inicie 
sense amb la sol·licitud prèvia de l’interessat 
però redunde en benefici seu.  

3. En els casos a què es referixen els epígrafs 
relatius a tramitació d’instruments de 
planejament i gestió urbanística es meritara en 
el moment en què s’inicie l’activitat 
administrativa,  en cas que s’haja optat per la 
tramitació simplificada prevista en l’articule 48 
de la LRAU, la meritació es produirà en el 
moment en què finalitze el termini previst en 
l’articule 46.5 LRAU i l’expedient administratiu 
es trobe en situació que s’inicie la prestació dels 
servicis d’informe del mateix. 

ARTICLE 10é.- DECLARACIÓ I INGRÉS.  

1. La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació 
havent de realitzar el pagament en efectiu en 
les Oficines Municipals en el moment de la 
presentació dels documents que inicien 
l’expedient, o al retirar la certificació o 

ARTÍCULO  8º.  BONIFICACIONES  DE  LA 
CUOTA.  

Se  concederá  una  bonificación  del  50%  en 
aquellos  servicios  urbanísticos  relativos  a 
inmuebles  ubicados  en  el  casco  antiguo  del 
municipio, (Clave A1 del P.G.O.U)  

ARTÍCULO 9º. DEVENGO.  

1.  Se  devenga  la  Tasa  y  nace  la  obligación  de 
contribuir  cuando se presente  la  solicitud que 
inicie  la  tramitación  de  los  documentos  y 
expedientes sujetos al tributo.  

2. En los casos a que se refiere el número 2 del 
artículo  2º,  el  devengo  se  produce  cuando 
tengan lugar las circunstancias que provean la 
actuación municipal de oficio o cuando ésta se 
inicie  sin  previa  solicitud  del  interesado  pero 
redunde en su beneficio.  

3. En  los  casos a que  se  refieren  los  epígrafes 
relativos  a  tramitación  de  instrumentos  de 
planeamiento  y  gestión  urbanística  se 
devengara  en  el  momento  en  que  se  inicie  la 
actividad administrativa,   en caso que se haya 
optado por la tramitación simplificada prevista 
en  el  articulo  48  de  la  LRAU,  el  devengo  se 
producirá  en  el  momento  en  que  finalice  el 
plazo  previsto  en  el  articulo  46.5  LRAU  y  el 
expediente  administrativo  se  encuentre  en 
situación de  que  se  inicie  la  prestación de  los 
servicios de informe del mismo. 

ARTÍCULO 10º. DECLARACION E INGRESO.  

1.  La  Tasa  se  exigirá  en  régimen  de  auto‐
liquidación  debiéndose  realizar  el  pago  en 
efectivo  en  las  Oficinas  Municipales  en  el 
momento  de  la  presentación  de  los 
documentos  que  inicien  el  expediente,  o  al 
retirar  la  certificación  o  notificación  de  la 



Plaça Sant Vicent, 1 
Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 
46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 
 

AJUNTAMENT 
ALGÍMIA D’ALFARA 

 

Pàgina 9 de 10 

notificació de la resolució recaiguda en el 
mateix.  

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa 
referència l’article 38é de la Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, que no 
vinguen degudament reintegrats, seran 
admesos provisionalment, però no podrà 
donar-se’ls curs sense que s’esmene la 
deficiència, al fi de la qual es requerirà a 
l’interessat perquè, en el termini de deu dies 
abone les quotes corresponents amb 
l’advertència que, transcorregut el dit termini 
sense efectuar-ho, es tindran els escrits per no 
presentats i serà arxivada la sol·licitud.  

ARTICLE 11é.- INFRACCIONS I SANCIONS.  

En tot el que es referix a la qualificació 
d’infraccions tributàries, així com de les 
sancions que a les mateixes corresponguen en 
cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els 
articles 77é i següents de la Llei General 
Tributària.  

ARTICLE 12é.- NORMES 
COMPLEMENTÀRIES.  

En el no previst en la present Ordenança i que 
faça referència a la seua aplicació, gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació d’esta Taxa es 
realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària i en les altres Lleis de 
l’Estat reguladores de la matèria, així com en 
les disposicions dictades per al seu 
desplegament i la resta de legislació vigent de 
caràcter local i general que se li aplique, segons 
prevé l’article 12é  del Reial Decret 2/2004, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la  Llei  
reguladora de les Hisendes Locals 

 

resolución recaída en el mismo.  

2.  Los  escritos  recibidos  por  los  conductos  a 
que hace referencia el artículo 38º de la Ley de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común,  que  no  vengan  debidamente 
reintegrados,  serán  admitidos 
provisionalmente,  pero  no  podrá  dárseles 
curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo 
fin  se  requerirá  al  interesado  para  que,  en  el 
plazo  de  diez  días  abone  las  cuotas 
correspondientes  con  el  apercibimiento  de 
que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se 
tendrán los escritos por no presentados y será 
archivada la solicitud.  

ARTÍCULO  11º.  INFRACCIONES  Y 
SANCIONES.  

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de 
infracciones  tributarias,  así  como  de  las 
sanciones  que  a  las  mismas  correspondan  en 
cada  caso,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos  77º  y  siguientes  de  la  Ley  General 
Tributaria.  

ARTÍCULO  12º.  NORMAS 
COMPLEMENTARIAS.  

En  lo  no  previsto  en  la  presente Ordenanza  y 
que  haga  referencia  a  su  aplicación,  gestión, 
liquidación,  inspección  y  recaudación  de  ésta 
Tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en 
la Ley General Tributaria y en las demás Leyes 
del Estado reguladoras de la materia, así como 
en  las  disposiciones  dictadas  para  su 
desarrollo  y  demás  legislación  vigente  de 
carácter  local  y  general  que  le  sea  de 
aplicación,  según previene el  artículo 12º   del 
Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de  la   Ley    reguladora de  las 
Haciendas Locales 
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DISPOSICIÓ FINAL.  

La present Ordenança fiscal, aprovada 
provisionalment per l’Ajuntament en Ple el dia 
29 de setembre de 2005 i no havent-se presentat 
reclamacions a la mateixa en el període 
d’exposició al públic, va entrar en vigor 
l’endemà de ser publicat el seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província de València 
número 264 de 07 de novembre de 2005, i 
continuarà en vigor fins que s’acorde la seua 
derogació o modificació expressa. Modificada 
per Acord del Ple en sessió celebrada el 27 de 
juliol de 2012, i fou publicada definitivament en 
el B.O.P. de Valéncia número 232 de 28 de 
setembre de 2012. 

DISPOSICION FINAL.  

La  presente  Ordenanza  fiscal,  aprobada 
provisionalmente por el Ilmo Ayuntamiento en 
Pleno  el  día  29  de  septiembre  de  2005  y  no 
habiéndose  presentado  reclamaciones  a  la 
misma en el periodo de exposición al público, 
entró en vigor al día siguiente de ser publicado 
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia  número  264  de  07  de  noviembre  de 
2005,  y  continuará  en  vigor  hasta  que  se 
acuerde su derogación o modificación expresa. 
Modificada  por  Acuerdo  del  Pleno  en  sesión 
celebrada  el  27  de  julio  de  2012,  i  fue 
publicada  definitivamente  el  de  B.O.P.  de 
València número 232 de 28 de  septiembre de 
2012. 

 


