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NOTA INFORMATIVA 

LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de 

la Generalitat per a l'exercici 2017 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10721.pdf 

 

LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 

de gestió administrativa i financera, i d'organització de 

la Generalitat 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10576.pdf 

 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del dia 31 de desembre de 

2016, va publicar la llei de Pressupostos de la Generalitat, així com la Llei de 

mesures fiscals, gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, 

els enllaços al DOGV de la qual figuren davall dels enunciats. Les dites lleis han 

entrat en vigor el dia 1 de gener de 2017. 

De les dites lleis de desprén normativa i regulació d'interés per a les entitats locals 

valencianes o relacionades amb aquestes. És per això que, amb l'objectiu de facilitar 

el seu coneixement, es ressenyen a continuació aquells aspectes que hem 

considerat de rellevància per als municipis valencians, instant, en tot cas, a una 

lectura en profunditat de les esmentades normes. 

 

* LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 

l'exercici 2017 

CÀNON DE SANEJAMENT.  Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2017, es 

fixen les tarifes del Cànon de Sanejament per a: 

a) Usos domèstics: d'acord amb determinats trams de població dels municipis 

segons l'últim cens. 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10721.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10576.pdf
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b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua de fins a 3.000 metres 

cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector. En el moment en què 

s'aprove un coeficient corrector, li seran aplicables les tarifes previstes per al 

següent supòsit. 

c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres 

cúbics per any: igual que en l'apartat anterior la tarifa es compon d'un quota de 

consum i una quota de servei. 

(Referència de la Llei: Títol VI. De les normes tributàries. Capítol I, dels impostos 

indirectes. Article 51). 

 

SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES.  Durant l'exercici 2017, queden exceptuades 

del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l'article 171 de la Llei 

1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, determinades subvencions de naturalesa 

corrent en l'àrea dels serveis socials, en l'àrea d'educació, en l'àrea d'ocupació, en 

l'àrea de sanitat i altres. 

D'altra banda, durant 2017 els fons transferits a les corporacions locals, que actuen 

com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques de renda 

garantida de ciutadania, podran lliurar-se immediatament després de la seua 

concessió fins al 100 per cent del seu import. 

Així mateix el lliurament de les línies de transferències corrents destinades a 

prestacions de dependència es realitzaran mensualment, amb anterioritat a la 

finalització del mes de meritació a què corresponga, acompanyat d'una relació 

nominal de les persones ateses a dia 15 de cada mes conformada per l'òrgan 

competent, i sense perjuí de les regularitzacions corresponents que s'efectuaran i 

que implicaran l'exigència, si és el cas, de reintegrament dels imports indegudament 

percebuts. 

(Referència de la Llei: Títol IV. Gestió de línies de subvenció i de transferències. 

Capítol Únic, de les subvencions i les transferències. Articles 44 i 45). 
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* LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa 

i financera, i d'organització de la Generalitat 

ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS 

PÚBLICS. 

Autoritzacions competència dels ajuntaments. Es modifica l'article 8 de la Llei 

14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics, sobre autoritzacions competència dels 

ajuntaments.  

(Referència de la Llei: Capítol VI, Article 26). 

 

SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA.  

Competències de les administracions locals. Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 

de la Llei 5/1997, de 25 de juny de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de 

Servicis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, indicant les actuacions que 

corresponen a les entitats locals municipals, comarques i entitats supramunicipals.  

(Referència de la Llei: Capítol IX, Article 34). 

 

Acords d'acció concertada amb tercers. Igual que en l'apartat anterior, en aquest 

cas es modifica el títol VI de la Llei 5/1997, procedint a desenrotllar els acords 

d'acció concertada amb tercers per part de les administracions públiques, delimitant 

el règim jurídic de l'Acció Concertada com a forma de provisió de les prestacions del 

Sistema Públic de Serveis Socials de la CV, i aclarint que tal acció concertada 

presenta una naturalesa diferent de la dels contractes públics subjectes a alguna de 

les modalitats previstes en la legislació de contractes públics.  

De la mateixa manera es determinen l'àmbit objectiu, requisits, criteris de 

preferència, etc., per a l'acció concertada, així com els principis a què haurà 

d'ajustar-se la seua celebració.  

(Referència de la Llei: Capítol IX, Article 38). 
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TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

Difusió de la informació. Es modifica l'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la 

Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 

Valenciana indicant que, entre altres, les entitats integrants de l'Administració local 

de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o 

dependents, garantiran la publicació de la informació detallada en l'article 9 de la dita 

llei mitjançant les seues pàgines web, sense perjuí de les mesures de col·laboració 

interadministrativa que puguen acordar. 

(Referència de la Llei: Capítol XXIX, Article 91). 

 

LLEI DE CARRETRAS DE LA COMNUITAT VALENCIANA. 

Danys al domini públic viari, sancions i altres qüestions. Es modifiquen 

determinats articles de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat 

Valenciana sobre publicitat en les zones de domini públic, responsabilitats, règim de 

sancions, danys al domini públic viari i altres. 

(Referència de la Llei: Capítol XXV, Article 81 i següents). 

 

CREACIÓ DE L'AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA. 

Es crea l'Autoritat de Transport Metropolità de València com a organisme 

autònom de la Generalitat, adscrit a la conselleria competent en matèria de 

transport, amb l'objecte d'exercir, en l'àmbit territorial de l'organisme, les 

competències en matèria de transport públic regular de viatgers de la Generalitat i 

les dels municipis que li deleguen les seues competències en matèria de transport 

urbà. 

(Referència de la Llei: Capítol XXVIII, Article 90). 

 

FACTURA ELECTRÒNICA: Queden excloses de l'obligació de facturació electrònica 

les factures de proveïdors de béns i servicis de la Generalitat l'import del qual no 

supere els 3.000 euros. 

(Referència de la Llei: Disposició Addicional Segona) 


