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Aquest treball és un estudi sobre les interferències lingüístiques del castellà que apareixen 

en l’estàndard escrit de la legislació valenciana. S’ha analitzat el procés d’introducció d’un 

element de la llengua A en la llengua B (Veny, 2006) a través de la presència i evolució de 

determinades interferències lingüístiques en el corpus del treball.  

Com a conseqüència de l’aprovació en 1978 de la Constitució on es reconeixen les 

identitats del pobles que integren l’Estat i també les seues llengües, el català va esdevenir llengua 

cooficial a les comunitats on històricament s’ha parlat. Aquest nou context va fer possible 

l’establiment d’uns criteris moderns per al llenguatge especialitzat de l’Administració.  Aquest 

llenguatge administratiu i jurídic nou ha estat marcat pel context sociocultural i històric, 

caracteritzat per la situació anterior de marginació i persecució i la separació institucional, dels 

diferents territoris on es parla (Duarte, 1986: 17-19). Aquest context ha propiciat l’existència de 

factors socioculturals que afavoreixen l’aparició d’interferències lingüístiques (Toury, 1995: 

275). En aquest treball s’analitza si l’estàndard escrit en català de la legislació valenciana des de 

l’any 1982 fins el 2015 utilitza formes castellanitzants o que són fruit d’una interferència 

lingüística i si aquest ús ha sofert una evolució al llarg del període delimitat. 

Interferència; conflicte lingüístic; administració bilingüe; evolució 

sociolingüística 
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1. Introducció 

Arran de l’aprovació de la Constitució de 1978 en la qual es reconeixen les 

identitats i les llengües del pobles que integren l’Estat, el català va esdevenir llengua 

cooficial a les comunitats on històricament s’ha parlat (Catalunya, Illes Balears i País 

Valencià). Dins aquest context de cooficialitat es va crear un nou marc jurídic relatiu al 

règim lingüístic que va possibilitar l’establiment d’uns criteris moderns per al llenguatge 

especialitzat de l’Administració, ja que no existia cap model adient per al nou context. El 

treball d’elaboració d’aquest llenguatge nou ha estat condicionat per un seguit de 

dificultats que tenen l’origen en la situació precedent de marginació i persecució oficial 

a què havia estat sotmesa la llengua (Duarte, 1986: 17-18). Les dificultats a les quals fa 

referència Duarte són, per una banda, la diversitat de situacions sociolingüístiques que 

presenten els diversos territoris en què es parla de forma oficial el català i, per l’altra, la 

separació institucional de les diferents comunitats on el català és llengua oficial. Duarte 

també considera com a dificultat l’alt risc d’interferències lingüístiques com a 

conseqüència de la coexistència de dues llengües oficials dins d’un mateix territori (català 

i castellà), de la utilització de documents amb dobles versions en ambdues llengües i de 

l’estructura administrativa, que parteix del castellà (1985: 48). 

Aquest treball és un estudi sobre les interferències lingüístiques del castellà que 

apareixen en la legislació valenciana des de la primera legislatura fins a la vuitena. 

L’objectiu de l’estudi és analitzar el procés d’introducció d’un element de la llengua A 

en la llengua B (Veny, 2006) a través de la presència i evolució de determinades 

interferències lingüístiques. Per a dur a terme aquest estudi s’ha triat com a corpus del 

treball els documents legislatius en matèria lingüística, d’urbanisme, turisme, finances i 

sanitat publicats al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana entre la primera i la vuitena 

legislatura. L’anàlisi seguirà la classificació de les interferències d’Hernández (1998: 70), 

que les divideix en lexico-semàntiques o gramaticals. Aquesta classificació es 

complementarà amb una anàlisi diacrònica, per veure si amb el pas del temps hi ha hagut 

alguna evolució identificable, és a dir, quan apareixen les interferències i si la freqüència 

amb què apareixen varia amb el temps. 

Aquesta anàlisi de les interferències tractarà de respondre certes preguntes de 

recerca: hi ha mostres d’interferència lingüística en la legislació valenciana en el període 

delimitat? Quan apareixen les interferències i en quin context sociopolític? S’observa una 

evolució en la freqüència d’aparició al llarg del període delimitat? 
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Les interferències, entenent-les en aquest treball amb el significat que en donen 

Toury (1995) i Even-Zohar (2005), són la intervenció i el reflex de repertoris, de regles i 

de normes d’una llengua determinada en la realització d’una altra llengua (Kayyal, 2008: 

46). La interferència, com assenyala Toury, està relacionada amb factors socioculturals 

(1995: 275). A més a més, Toury també afirma que hi ha més tolerància a acceptar la 

interferència si aquesta prové d’una cultura prestigiosa o d’una llengua majoritària, més, 

si cal, si la llengua o cultura d’arribada és minoritària (1995: 278). Tanmateix, hi ha 

factors que no són socioculturals i que es deuen a l’afinitat entre les unitats lèxiques i 

gramaticals i les construccions sintàctiques entre dues llengües (Kayyal, 2008: 37).  

Tots aquests factors concorren en el cas del català, ja que es tracta d’una llengua 

minoritària pròxima geogràficament i lingüísticament a una altra de majoritària i 

considerada en alguns moments de la història com a més prestigiosa (Duarte, 1986: 17 i 

Castelló, 2001: 179). A més, el fet de voler-se allunyar de la llengua d’unes altres zones 

de parla catalana a causa d’un conflicte lingüístic i ideològic que ha modelat la política 

lingüística valenciana ha tingut com a conseqüència l’adopció cada volta més recurrent 

d’interferències provinents del castellà com a formes correctes i genuïnes del català 

(Esteve, 2004: 232). 

Així doncs, el llenguatge administratiu i jurídic nou creat a partir del 1983,  

considerat una varietat lingüística formal, ha estat marcat pel context sociocultural i 

històric (Duarte, 1983: 4). Tenint en compte les dificultats a què fa referència Duarte i els 

factors socioculturals que propicien l’aparició de les interferències d’acord amb Toury 

(1995: 275), la hipòtesi d’aquest treball és que l’estàndard escrit en català de la legislació 

valenciana des de l’any 1982 fins el 2015 en matèria lingüística ha anat adoptant formes 

castellanitzants o que són fruit d’una interferència lingüística. 

El marc teòric adoptat per a aquest treball tracta d’explicar i proporcionar les eines 

necessàries per analitzar i relacionar tres aspectes diferents: les interferències, el 

llenguatge d’especialitat i la planificació lingüística.  

Pel que fa a les interferències lingüístiques, s’ha partit de la teoria dels 

polisistemes d’Even-Zohar (1990), investigador i pioner en els estudis culturals, els 

estudis de traducció i els estudis sobre la construcció de les identitats nacionals a través 

de la cultura. En la teoria dels polisistemes, Even-Zohar formalitza les relacions que 

s’estableixen en l’àmbit de la literatura i de la cultura i com es relacionen entre si. Per tal 



6 

 

d’aprofundir més en la relació entre les interferències lingüistes i la traducció, s’han 

emprat les normes de  Toury (1995). En aquest sentit, Toury utilitza el concepte de norma 

per tal d’establir les diferents formes de comportar-se que té un traductor dins un 

determinat context sociocultural que el condiciona i influeix. Tenint en compte que el 

treball se centra en les interferències lèxiques, la classificació que fa Hernández (1998) 

serveix per a determinar si les interferències lingüístiques seleccionades són lèxiques o 

gramaticals, les lèxiques són les que tenen un ús més estès ja que el lèxic es tracta d’un 

nivell menys estructurat que la gramàtica i per tant més fàcil d’alterar.    

Els treballs de Duarte sobre la situació i evolució del català en l’Administració 

proporcionen la base dels estudis sobre el llenguatge administratius i jurídic, sobre el dret 

lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística en el context del català i configuren 

la base del marc teòric sobre el llenguatge d’especialitat d’aquest treball. A més a més, 

per al context  específic valencià i la política lingüística que s’hi ve desenvolupant 

s’utilitzen els treballs de Ninyoles, Castelló i Pradilla. 

Partint de la hipòtesi que vol demostrar si en la documentació de la legislació 

valenciana des de la primera legislatura que comença l’any 1983 fins a la vuitena que va 

acabar el 2015 hi ha interferències lingüístiques, el corpus d’aquest treball són els textos 

legislatius compresos en aquest període de temps i que formen part dels àmbits 

seleccionats: la sanitat, el turisme, l’urbanisme, el tresor i la política financera i el 

valencià. S’ha fet aquesta selecció temàtica per poder tenir documents de tots els anys, 

emmarcats en àrees temàtiques determinades i així restringir la terminologia específica. 

El treball està organitzat en tres parts. En primer lloc, el marc teòric, on 

s’expliquen els conceptes i fenòmens que afecten l’aparició de les interferències 

lingüístiques i que alhora està format per tres subapartats, cada un per a un aspecte 

diferent (teoria dels polisistemes d’Even-Zohar, el llenguatge d’especialitat i la 

planificació lingüística). A continuació, es troba l’apartat dedicat a l’anàlisi de les 

interferències lingüístiques extretes del corpus: una relació de sis interferències 

seleccionades del corpus. S’han seleccionat aquestes sis interferències perquè com que 

no són pròpies d’un llenguatge d’especialitat en concret no estan restringides a un únic 

àmbit temàtic i, per tant, al poder-se trobar a qualsevol tipus de document, sense importar-

ne la matèria es pot veure més fàcilment si sofreixen algun tipus d’evolució en l’ús al 

llarg dels anys. Per últim, es fa una anàlisi de quina ha estat l’evolució en l’ús d’aquestes 

interferències al llarg del període prèviament delimitat. 
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Pel que fa a les convencions de citació i aspectes tipogràfics d’aquest treball, s’han 

seguit les normes del Departament de Traducció i Comunicació que es basen en la sisena 

edició del Manual d’estil de l’American Psychological Association.  

2. Marc teòric 

2.1. Interferències, polisistemes i la llei de la interferència 

Quan es parla de llenguatge s’ha de tenir present que es tracta, d’acord amb el que 

diu Even-Zohar (2007:1), d’un instrument carregat de valor simbòlic. El simple fet 

d’adoptar o utilitzar una determinada llengua manifesta la identitat que es vol mostrar, 

tant a un mateix com a la resta del món. Even-Zohar (1990) tracta de destriar la interacció 

entre els processos materials i els semiòtics en la cultura, entenent per semiòtics els 

models de comunicació humana regits per signes com ara la cultura, el llenguatge, la 

literatura o la societat (1990: 1). 

La majoria de casos de conflicte lingüístic comparteixen unes similituds bàsiques. 

En primer lloc, entre els diferents grups d’una nació es fa palès el desacord sobre certes 

qüestions lingüístiques. És a dir, mentre un grup defèn una determinada llengua o varietat, 

un altre la rebutja. Tanmateix, cal destacar que el conflicte lingüístic no es deu a la 

diversitat de llengües o de varietats, sinó que la seua aparició depèn de si les diferents 

ideologies de la cultura entren o no en estat de conflicte. En els darrers segles, la ideologia 

més influent ha estat la nacionalitat i la identitat nacional (Even-Zohar, 2007: 2). I la 

llengua s’ha utilitzat com a vehicle per a instaurar una determinada identitat nacional 

entre grups de població heterogenis. Even-Zohar considera que la llengua només 

esdevindrà font de conflictes quan apareixen desacords sobre la qüestió de la identitat 

nacional, ja que és una de les mostres més visibles a través de la qual es materialitzen les 

diferències (2007: 2). Hi ha fins i tot exemples, com assenyala Even-Zohar (2007: 5), on, 

en absència de diversitat lingüística, aquesta s’ha creat, és a dir, en aquests casos la 

diversitat lingüística ha estat creada pels conflictes nacionals, són el cas de l’hebreu i el 

jiddisch i d’algunes llengües noruegues. 

Aquest conflicte lingüístic i d’identitat nacional que descriu Even-Zohar (2007) 

està estretament relacionat amb la teoria dels polisistemes del mateix autor. Considerar 

els fenòmens semiòtics com a sistemes ha permès formular lleis que regeixen la diversitat 

i complexitat d’aquests fenòmens. Tanmateix, Even-Zohar defèn que, com que els 
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sistemes semiòtics són estructures heterogènies i obertes, no es tracta tant de 

monosistemes sinó més prompte de polisistemes, és a dir, un sistema de diversos sistemes 

amb interseccions i superposicions que funciona com un tot estructurat els membres del 

qual són interdependents (Even-Zohar, 1990). La teoria dels polisistemes tracta d’explicar 

la profunda heterogeneïtat i el dinamisme de la cultura. Even-Zohar explica l’estat 

dinàmic a través de la jerarquització dels sistemes que formen part del polisistema i la 

lluita permanent entre aquests. Els sistemes competeixen i intenten obrir-se camí des de 

la perifèria fins el centre del polisistema (1990: 6).  

Les tensions entre cultura canonitzada i no-canonitzada són universals, entenent 

ací com a canònics els models, elements o textos que en una cultura s’accepten com a 

legítims i que es preserven com a herència històrica (Even-Zohar, 1990: 7). Tant és així, 

que, de fet, si no fóra per aquestes tensions i la rivalitat que sorgeix entre els repertoris 

no-canonitzats i els canonitzats, aquests darrers amb el pas del temps acabarien estancant-

se. En conseqüència, és aquesta rivalitat allò que garanteix l’evolució del sistema (Even-

Zohar, 1990: 9). 

Qualsevol polisistema semiòtic (com el de la llengua o el de la literatura)  no és 

més que un component d’un polisistema més gran, el de la cultura. Així doncs, i tornant 

al conflicte lingüístic i d’identitat nacional, si la societat o nació és un polisistema 

heterogeni, cada llengua que comparteixen els diferents grups que la conformen és un 

sistema que està lluitant amb els altres per posicionar-se al centre del polisistema, és a 

dir, de la societat. De la mateixa forma, la teoria dels polisistemes també explica les 

transferències lingüístiques, les causes inicials i els processos. 

D’acord amb Even-Zohar (2005: 54) els contactes són relacions entre cultures 

mitjançant les quals una determinada cultura A (cultura font) pot esdevenir font per a una 

transferència directa o indirecta d’una altra cultura B (cultura destinació). Una volta es 

dóna aquest cas, es pot afirmar que té lloc una interferència. Aquesta definició de contacte 

també es pot aplicar a les llengües. Veny (2006: 22) defineix la interferència lingüística 

com el resultat d’un procés d’introducció d’un element de la llengua A en la llengua B i 

Baetens (1989: 77) assenyala més explícitament que les interferències lingüístiques són 

qualsevol element fonològic, morfològic lèxic o sintàctic d’una llengua que es pot 

explicar com a conseqüència del contacte amb una altra llengua. Així doncs, tots tres 

autors entenen les interferències com el resultat d’un contacte, en aquest cas entre dues 
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llengües, a través del qual s’introdueix un element que no és propi de la llengua que el 

rep sinó que forma part del repertori d’una altra llengua.  

Partint del fet que una llengua no viu mai isolada com a sistema dins d’un 

polisistema més gran, cal suposar que els contactes i les interferències són habituals i 

n’han format part de la història, més encara quan es tracta de llengües que viuen una al 

costat de l’altra o que fins i tot se sobreposen, com és el cas del català i del castellà al País 

Valencià. 

Els contactes i les interferències són processos que estan estretament relacionats, 

però, no obstant això, no tenen per què ocórrer simultàniament en tots els casos. De fet, 

pot tenir lloc un contacte sense haver de generar forçosament una interferència, així, 

només es considera que s’ha produït una interferència quan la cultura destí domestica els 

recursos per tal de reproduir-los (Even-Zohar, 2005: 55). 

Veny (2006: 22) diferencia dues fases en la implantació de les interferències. En 

primer lloc, la interferència s’origina normalment en els parlants bilingües i en una segona 

fase aquesta interferència s’implanta a la resta de la societat perquè ja forma part del 

llenguatge. Es pot determinar el grau d’implantació de les interferències depenent del 

grau de derivats que té en la llengua destí, de la seua proliferació semàntica, del fet que 

tinga o no adaptació fonètica a la nova llengua o de la productivitat fraseològica que haja 

desenvolupat (Veny, 2006: 22-23). 

En el camp de la traducció, Toury ha diferenciat dues lleis que tracten la forma 

com els traductors tradueixen. La primera afirma que les traduccions augmenten el nivell 

d’estandardització (1995: 267) i la segona tracta les interferències del text original (1995: 

274). Centrant-nos en aquesta darrera, d’acord amb Toury, en el camp de la traducció, els 

fenòmens que pertanyen a l’estructura del text d’origen tendeixen a transferir-se al text 

de destinació i aquestes transferències són classificades per Toury com interferències 

negatives o positives: les negatives són aquelles que produeixen una desviació de la 

norma en el sistema meta, mentre que les positives són aquelles que no impliquen una 

desviació de la norma i, per tant, són més difícils d’observar (1995: 275). Segons la llei 

de la interferència de Toury, perquè no hi haja interferències el traductor ha d’aplicar 

condicions i esforços especials, ja que aquestes sempre existeixen en un grau més o menys 

elevat (1995: 275). Tant és així que Kayyal estableix que:  
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Interference is influenced by the mental and cognitive processes involved 

in the act of translation, in the course of which there takes place what 

Toury (1986: 81–83) calls “discourse transfer” (that is to say, the source 

text “imposes itself” on the translator). (Kayyal, 2008: 34). 

La llei d’interferència està sotmesa a factors socioculturals que afecten el grau de 

tolerància. D’aquesta forma, hi ha major tolerància a les traduccions, i per tant a les 

interferències, quan vénen d’una cultura prestigiosa o d’una llengua majoritària, més 

encara si la llengua o cultura de destí és minoritària (Kayyal, 2008: 34). Un dels factors 

que més influeixen pel que fa al grau de tolerància d’interferències és l’afinitat entre 

elements lèxics i construccions gramaticals i sintàctiques, com s’exemplifica amb el cas 

de l’hebreu i de l’àrab (Kayyal, 2008: 36-37). 

Per una altra banda, Payrató (1985) defèn l’estudi de la interferència de forma 

global com un concepte dins d’un marc sociolingüístic que distingeix tres aspectes: un 

nivell macrosociolingüístic, un nivell microsociolingüístic i l’estudi de les actituds. Les 

nocions teòriques en un nivell macrosociolingüístic comprenen les llengües en contacte, 

el conflicte lingüístic, el bilingüisme i la diglòssia, mentre que les nocions teòriques en 

un nivell microsociolingüístic inclouen la comunitat de parla, el repertori verbal, el fet i 

la situació comunicatius, la competència comunicativa i el canvi de codi. 

Així, Payrató (1985: 41-42), citant Weinreich, enumera els factors lingüístics o 

estructurals que actuen com a estímul o resistència respecte de la interferència lingüística, 

que són els següents: prestigi de cada llengua, tolerància a la barreja de llengües i a la 

interferència lingüística, característiques dels grups bilingües i, per últim, el grau de 

diferència cultural i la duració i intensitat del contacte. A més, arriba a la conclusió que 

tant la interferència com el manlleu són una espècie de canvi lingüístic sota la influència 

d’una altra llengua i especifica que mentre el manlleu fa referència únicament a un trasllat 

o importació d’elements entre dues llengües, els fenòmens lingüístics derivats de la 

influència interlingüística inclouen molts tipus de canvis, entre ells el manlleu (Payrató, 

1985: 57). 

De nou basant-se en Weinreich, Payrató (1985: 77) formula sis principis bàsics de 

la interferència entre dues llengües un dels quals, normalment, sempre domina sobre la 

resta en els casos d’interferència: 

1. Subestimació d’una distinció 

2. Sobreestimació d’una distinció 
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3. Reinterpretació d’una distinció 

4. Substitució 

5. Importació 

6. Pèrdua 

La subestimació i la sobreestimació són principis inversos que comporten una 

reducció o augment dels element respectivament. La reinterpretació es considera que és 

el més problemàtic i implica, en principi, un canvi en la relació entre els elements, no dels 

mateixos elements. La substitució és la categoria més general, però normalment demana 

una estreta semblança entre els dos elements. La importació és la simple transferència i 

la pèrdua és la desaparició.  

Tenint en compte que les interferències lingüístiques es poden classificar de tres 

tipus: fonètica, lèxica-semàntica i gramatical, aquest treball se centra en les dues darreres 

i de forma especial en la lèxica.  

Pel que fa a la interferència lèxica-semàntica, Hernández (1998: 69) distingeix si 

aquesta afecta a la forma o al significat. Així doncs, aquest tipus d’interferència produeix 

calcs que poden ser o bé formals o bé semàntics. Els calcs formals són calcs de l’estructura 

d’una expressió que no existeix en la llengua de destí mentre que els semàntics ocorren 

quan es produeix una ampliació, desplaçament o restricció del significat d’un terme. 

La interferència gramatical és la que es produeix en menor mesura degut a que es 

tracta d’un nivell més estructurat i per tant més difícil d’alterar, Hernández (1998: 68) 

distingeix:  

 Interferència morfològica. Afecta al conjunt de morfemes gramaticals i derivatius, 

de forma especial als de gener, nombre i relacionats amb la formació de paraules. 

 Interferència sintàctica. Interferència relacionada amb l’estructura de l’oració que 

es caracteritza pels calcs de les estructures 

2.2. El llenguatge d’especialitat 

D’acord amb Duarte, entenem el llenguatge administratiu i jurídic com una 

varietat lingüística formal (conjunt de registres amb diferents nivells de formalitat) amb 

un àmbit d’ús específic i una norma lingüística (fraseologia específica, etc.) (1983: 5). La 

relació que existeix entre el llenguatge administratiu i l’estàndard és elevada, entenent 

l’estàndard com «un nivell comú de llengua que ha estat fixat des d’una perspectiva 
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unitària i supraregional» i «la varietat que, a través de diferents relacions de domini social 

i polític dins el procés històric, ha estat legitimada i institucionalitzada com a mitjà de 

comprensió supraregional d’una comunitat lingüística» (Duarte, 1983: 5). Les principals 

característiques del llenguatge administratiu són les formes lingüístiques específiques, la 

tendència a la precisió, a la matisació i a la jerarquització de termes i conceptes, la 

formalitat, la impersonalitat i la fredor que conformen el caràcter oficial del llenguatge i 

la formalitat del sistema, la unificació de criteris i la tendència a fixar termes i fórmules i  

per últim la simplificació i claredat i l’ordre intern i l’esquematització, trets que es 

fonamenten en l’aspecte pràctic (Duarte, 1985: 33-54). 

Segons Duarte (1986: 17-23), hi ha alguns aspectes a destacar en l’enfocament 

adoptat en el procés de fixació d’aquests llenguatges tècnics. En primer lloc, cal delimitar-

los i caracteritzar-los; així doncs, el tecnolecte propi de l’Administració és el llenguatge 

administratiu, tot i que el llenguatge jurídic i l’econòmic hi tenen una incidència directa 

rellevant. Duarte també hi explica que les característiques principals dels tecnolectes són 

la funcionalitat (precisió i eficàcia), la formalitat i impersonalitat i per últim les formes 

lingüístiques especifiques (sobretot les lèxiques). En segon lloc trobem la metodologia 

terminològica, considerada un dels factors més significatius. Els llenguatges 

d’especialització tenen una complexa estructura terminològica on la generació de 

neologismes és constant. Segons Duarte, la fixació de neologismes és clau perquè la 

fixació dels termes no es limita únicament als de nova aparició sinó que també al conjunt 

de termes de la disciplina que prèviament no s’havia establert (Duarte, 1986: 21).  

En l’actualitat, a conseqüència del marc legal que ha oficialitzat el català a través 

dels diferents Estatuts d’Autonomia, l’Administració pública és bilingüe i ha d’utilitzar 

les dobles versions, en català i en espanyol, en els seus escrits. Com diu Carles Duarte en 

«Introducció a la traducció administrativa entre el català i el castellà»: 

La coexistència del català i del castellà com a llengües oficials dins 

d’un mateix territori, la utilització de dobles versions que encara sovint 

prenen com a model el text en castellà, de redacció prèvia, la 

dependència d’uns textos legals que —llevat dels elaborats pel 

Parlament de Catalunya— són pensants i redactats en castellà, i 

finalment, la realitat d’una estructura administrativa de partença també 

en castellà fan que el risc d’interferència lingüística sigui difícil 

d’evitar. (Duarte, 1985: 48) 

Així segons el criteri de Duarte, les interferències entre el castellà i el català en el 

llenguatge administratiu són difícils d’evitar i existeixen diversos nivells de possible 
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influència. En primer lloc, els tractaments personals com ara senyor o vostè són 

llatinismes a hores d’ara decadents que s’han de considerar imitacions del castellà. Un 

altre nivell són els aspectes relacionals que afecten el to general de la relació entre 

l’Administració i la ciutadania, on hi ha més perill d’influència del castellà és en 

l’estructura sintàctica (en especial l’abús d’oracions subordinades), en els nexes i en les 

repeticions innecessàries. La influència del castellà en la terminologia es produeix de tres 

maneres: a) formes reconegudes com a castellanes però l’equivalent català de les quals 

no és prou conegut; b) formes que per l’aspecte pensem que són pròpies del català 

correcte; c) aplicació de significats castellans a termes que existeixen tant en català com 

en castellà però amb diferents significats. En el cas de les locucions i les frases fetes la 

interferència es concreta en traduccions literals d’expressions fixades (Duarte, 1985: 49). 

2.3. Planificació lingüística 

Ja s’ha explicat prèviament  (apartat «2.1. Interferències, polisistemes i la llei de 

la interferència») què és el conflicte lingüístic, però Ninyoles (2001) afegeix que els 

diferents factors socials, polítics i econòmics que impulsen els conflictes lingüístics al 

mateix temps també condicionen el model de política lingüística (2001: 13-32). En el cas 

del català i com ja s’ha vist amb anterioritat, el conflicte lingüístic es reflecteix en una 

asimetria de les relacions que manté amb el castellà (Castelló, 2001: 179).  

D’acord amb el que afirma Pradilla (2001: 206), el conflicte lingüístic que es viu 

en la societat valenciana és coartada d’un conflicte ideològic, l’anticatalanisme, que, tot 

i tenir un origen poc clar, se situaria en el context del canvi polític cap a la democràcia i 

seria conseqüència d’una reacció antidemocràtica i de rebuig al projecte d’adscripció 

nacional catalana proposat per Fuster. Aquest anticatalanisme s’ha vist reflectit en l’àmbit 

lingüístic en el secessionisme lingüístic, desenvolupat en un context d’interposició del 

castellà i de símptomes de substitució lingüística, ha entrebancat la normalització de la 

llengua. El secessionisme és fruit d’un fenomen politicosocial que amb el temps ha arribat 

a consolidar-se i a ocupar el poder polític des d’on ha dut a terme una estratègia lingüística 

involucionista (Pradilla, 2001: 201-236). Així doncs, el secessionisme lingüístic ha anat 

creant un espai d’influència cada volta major. Pradilla analitza aquest secessionisme 

seguint els paràmetres de la planificació lingüística i les seues principals etapes segons el 

criteri de Einar Haugen (2001: 219). La primera etapa és la de caracterització de la 

situació inicial, en el cas valencià seria que en un context a favor de la llengua catalana, 

els grups que havien fet prèviament un canvi lingüístic per tal de formar part de la classe 
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dominant veuen perillar el seu statu quo i creen una maniobra de demonització dels 

sectors compromesos amb la recuperació democràtica titllant-los amb l’estigma amb 

l’estigma pro-catalans. En una segona etapa es determinen els objectius: deslligar la 

«llengua valenciana» del sistema català i alhora restringir tant geogràficament com 

funcionalment de la llengua, és a dir, minoritzar-ne l’ús (2001: 221). La darrera etapa 

consisteix a detallar els mecanismes d’intervenció, les fases de la qual són selecció, 

codificació, implementació i cultivació, en el cas del secessionisme valencià caracteritzat 

per una «hiperdiferenciació obsessiva amb el model normatiu català» que recorre a 

legitimar les interferències lingüístiques sota el lema «és el valencià que parlem» 

(Pradilla, 2001: 229). 

3. Metodologia 

El primer pas a l’hora de començar aquest treball ha estat delimitar els documents 

que formen part del corpus. S’ha optat per delimitar el corpus de forma temporal per tal 

d’obtenir els documents de legislatures ja acabades i, a més, d’aquesta forma es pot veure 

la política lingüística seguida pels diferents consells que han estat governant durant aquest 

període. Així doncs, per a aquest treball s’ha utilitzat la legislació que ha anat elaborant 

la Generalitat Valenciana des de la primera legislatura que va començar en 1983 fins a la 

vuitena que va acabar en 2015, ambdues incloses. També s’ha delimitat el corpus per 

matèries, s’han analitzat els documents de l’àmbit lingüístic, d’urbanisme, turisme, 

finances i sanitat per poder-ne delimitar la terminologia específica i així aconseguir un 

conjunt d’interferències d’àmbits delimitats. S’han seleccionat aquestes matèries perquè 

són competència de cada autonomia.   

El corpus del treball està format per tots aquells documents legislatius que es 

troben dins aquesta limitació temporal i temàtica. Tenint en consideració aquest, fet, el 

corpus està format per dos-cents onze textos, 1.456.134 paraules, compresos entre els 

anys 1983 i 2015. 

Per a extraure les interferències lingüístiques que s’han analitzat en aquest treball, 

s’ha realitzat una lectura dels documents i s’han seleccionat les interferències que s’hi 

analitzen; a continuació, s’ha realitzat una graella per a cada interferència analitzada amb 

cinc columnes: una columna per al context en què es troba al document en català, una 

altra per al context en espanyol i unes altres columnes per a la pàgina on es troba, el 

número de la base de dades del document i el número del diari i la data. Aquestes graelles 
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formen part de l’annex. En una altra graella del corpus es mostra l’ús al llarg dels anys 

d’equivalents genuïns a les interferències desenrotllar i gasto ja que aquestes formes 

castellanitzants han estat prioritzades per l’Acadèmia. Tot seguit, s’ha elaborat una 

explicació de les interferències seleccionades basant-se en les definicions i explicacions 

que en donen els diferents diccionaris i portals terminològics i, finalment, una  anàlisi on 

s’estableixen correlacions entre la freqüència amb què s’utilitzen i el marc teòric. 

Les obres de consulta per a l’estudi de les interferències han estat essencialment 

els diccionaris: el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) per ser el diccionari 

normatiu en català, el Diccionari català valencià balear (DCVB) ja que especifica 

l’origen dels termes i el seu àmbit d’ús territorial, el Diccionari jurídic per a completar 

els termes propis de l'àmbit d’especialitat jurídic-administratiu, els portals ésAdir i 

Optimot per a obtenir informació complementaria que no es troba en diccionaris i el 

Diccionari normatiu valencià per ser el que utilitza la Generalitat. En alguns casos també 

s’ha utilitzat altres fonts com el Diccionario de la Real Academia Española o el 

Diccionario de uso del español de María Moliner. 

4. Anàlisi de les interferències 

4.1. Celebrar 

Celebrar és un terme que apareix sovint en el corpus del treball, però cal tenir-ne 

present les accepcions ja que si no s’utilitza amb l’adequat significat podem estar davant 

un cas de calc. Així doncs, tant el DIEC (Institut d’Estudis Catalans, 2007) com el DCVB 

(Alcover, A.M. i Moll, F., 1977-1979) com el Diccionari Normatiu valencià indiquen 

que s’utilitza per a actes sotmesos a normes, per a rituals que tenen lloc de forma solemne, 

com per exemple actes religiosos, i per a actes festius com ara aniversaris, àpats o festes 

patronals. Tanmateix, el Diccionari jurídic (Institut d’Estudis Catalans, 2013) recomana 

evitar-ne l’ús en el sentit de signar, acordar o fer i proposa com a alternatives tenir, fer o 

esdevenir per a les reunions ordinàries i tenir, dur a terme o fer per a actes sotmesos a 

rituals o a unes normes, també és una possible alternativa el verb acomplir per a una 

reunió, acte, cerimònia ordinària o habitual. El vocabulari de Terminologia jurídica i 

administrativa (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2004) també 

aconsella utilitzar formalitzar, signar o subscriure per a un contracte; i tenir, tenir lloc, 

convocar o fer per a una reunió i celebrar només per a un judici. El portal ésAdir recull el 

verb celebrar, però en limita l’ús ja que considera que el seu «sentit de “complir segons 
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un ritual, solament” ha obert les portes a un abús del verb celebrar» i recomana, segons 

el context, utilitzar fer, dur a terme oferir, disputar, etc. Cal remarcar que aquest significat 

de celebrar com a «acomplir (una reunió, un acte o un conjunt d’actes, una cerimònia)» 

que es recomana evitar no apareix en versions anteriors dels Diccionari de la llengua 

catalana (Enciclopèdia Catalana, 1983 i 1993) tot i que sí apareix en la segona edició del 

DIEC. 

Segons la classificació de les interferències que fa Hernàndez (1998), celebrar 

com a sinònim de dur a terme una reunió és una interferència lèxico-semàntica que ha 

produït un calc semàntic ja que s’ha ampliat el significat de celebrar tot incorporant-ne 

un que abans no estava recollit.  

4.2. Desenrotllar 

El terme desenrotllar està format per un prefix (des) i l’arrel (en-rotllar). Segons 

el Diccionari de formació de paraules (López, 2002), el prefix des és àton i s’utilitza 

sovint per a formar verbs, el 40 per cent dels quals són neologismes i adjuntat a noms i a 

verbs n’expressa de manera genèrica l’antònim. Així s’explica el significat de desenrotllar 

com a «fer cessar d’estar enrotllat» d’acord amb el diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Tanmateix en el corpus d’aquest treball s’utilitza com a sinònim de 

desenvolupar (passar per una sèrie d’estats successius cadascun dels quals és preparatori 

de l’immediat següent, canviar gradualment d’un estat a un altre de més perfecte, de més 

complex; Diccionari de la llengua catalana. D’acord amb el Diccionari català-valencià-

balear (Alcover, A.M. i Moll, F., 1977-1979), desenrotllar, com a sinònim de 

desenvolupar, prové etimològicament del castellà ja que es tracta d’una adaptació al català 

de rotlle i constitueix un castellanisme més dissimulat que la forma desarrollar. Cal 

remarcar que el diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sí accepta aquest 

darrer significat com a vàlid per a desenrotllar. 

Atenent a la classificació prèvia de les interferències, desenrotllar és un calc 

semàntic lèxico-semàntic ja que s’ha ampliat el significat del terme amb un nou significat 

el qual ja tenia terme propi, desenvolupar.    

4.3. Empleat 

D’acord amb la definició que en dóna el Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans, un empleat és una persona que treballa, a sou, en un servei públic o en el comerç. 

En el Gran diccionari de la llengua catalana s’indica que, etimològicament, prové del 
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castellà empleado, participi de emplear, del francès antic empleiier (actual employer), que 

al seu torn prové del llatí implicaré. Per tal d’evitar aquesta interferència el Diccionari 

jurídic aposta pel sinònim preferent «treballador per compte d’altri». Payrató (1985: 225) 

l’enumera en la llista d’interferències que el català ha manllevat de l’espanyol. 

D’acord amb la classificació que fa Hernández (1998) de les interferències 

lèxiques, empleat és una interferència lèxico-semàntica formal ja que s’ha calcat 

l’estructura d’una expressió o terme. 

4.4. Gasto 

En el Diccionari català-valencià-balear (Alcover, A.M. i Moll, F., 1977-1979) el 

terme gasto no apareix, tanmateix redirecciona a gast que seguint amb el seu criteri és 

l’«acte i efecte de gastar; despesa; allò que es gasta; cast. gasto». Explica que des del 

segle XVI predomina en el llenguatge parlat la forma castellana gasto, tant és així que 

s’han creat locucions amb aquest terme com ara pagar o fer el gasto o pujar més el gasto 

que el recibo. El DCVB també recull intensificadors:  gastet i gastot i assenyala que la 

variant ortogràfica antiga és guast i que etimològicament és un derivat postverbal de 

gastar. 

Joan Coromines al Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 

considera que no hi ha raons suficients per a no admetre gasto normativament i de fet, al 

Diccionari manual de la llengua catalana de Pompeu Fabra ja apareix amb alguns altres 

com ara caldo, desbarrar, monyo  o tio (Bruguera, 1986: 72).  

Seguint la classificació de les interferències, es pot considerar gasto com un calc 

lèxic-semàntic formal ja que es calca l’estructura del terme castellà gasto (acción de 

gastar; Cantidad que se ha gastado o se gasta, DRAE), tot i que morfològicament també 

es pot considerar una interferència gramatical puix que calca la forma de substantivar el 

verb gastar del castellà.  

4.5. Plantilla 

«Cens laboral dels treballadors d’una empresa, classificats per grups i categories 

professionals» d’acord amb la definició que en dóna el DIEC (Institut d’Estudis Catalans, 

2007)  i que es pot aplicar a les entrades del corpus d’aquest treball. Segons el DCVB 

(Alcover, A.M. i Moll, F., 1977-1979), etimològicament prové del terme en castellà que 

té el mateix significat. El Diccionari de sinònims proposa com a alternatives personal.   
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Atenent a la classificació que fa Hernández (1998: 70), podem considerar plantilla 

com una interferència lèxico-semàntica formal ja que s’ha calcat l’expressió castellana 

amb el seu mateix significat. 

4.6. Reunir requisits 

En el corpus el verb reunir apareix de dues formes diferents. Per una banda, amb 

el significat de reunir persones (fer que diverses persones estiguin juntes en un mateix 

lloc, DIEC; fer que diverses persones estiguin juntes en un mateix lloc amb un fi 

determinat, Diccionari jurídic). Però, també apareix amb el significat de posar o estar en 

un mateix lloc dues o més coses, en concret requisits i condicions. En la Terminologia 

jurídica i administrativa elaborada pel Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, es diferencia entre reunir que és per a persones i posseir, tenir, complir o 

concórrer que és per a condicions. Per la seua banda, en el DIEC, reunir condicions 

redirecciona a complir condicions. 

Seguint la classificació de les interferències que fa Hernández (1998: 68-69), 

reunir requisits o condicions es pot considerar un interferència gramatical ja que es calca 

la construcció castellana (tener ciertas condiciones: «los que reúnan las condiciones 

requeridas…», María Moliner, 1992).  

4.7. Anàlisi d’aparició i freqüència 

Amb la revisió dels dos-cents onze documents s’observa que en setanta-nou 

d’aquests apareix almenys una de les interferències analitzades. Plantilla és la 

interferència que apareix en menor mesura, un total de trenta-set voltes, i el decret sanitari 

7 de 2003 és el document on té una freqüència d’ús major. A continuació es troba celebrar 

que apareix trenta-vuit voltes i el document on apareix amb més freqüència, nou voltes, 

és el decret en matèria lingüística 158 de 2002. Les segueix empleat que apareix trenta-

nou voltes i el document en el qual té una freqüència d’ús major és la Llei 10 de 2003 en 

matèria de política financera. Tot seguit, gasto que apareix un total de seixanta-una voltes 

i el document en el qual la freqüència d’ús és major, dènou voltes, és la Llei 5 de 2014 

d’urbanisme. Seguit de prop per reunir que apareix en total seixanta-dues vegades i un 

màxim de cinc voltes per documents. Per últim, desenrotllar apareix fins a tres-cents 

seixanta-set voltes i el document en el qual té una freqüència d’ús major és també la Llei 

5 de 2014 d’urbanisme. 
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Taula 1 

 Celebrar Desenrotllar Empleat Gasto Plantilla Reunir Totals 

1983: Llei 4/1983   4    4 

1984: Ordre d'1 de 

setembre 
     2 2 

1984: Ordre de 7 de 

novembre 
 1     1 

1984: Reial Decret 

1294/1984  
1      1 

1985: Decret 

197/1985  
1      1 

1986: Decret 

147/1986 
1      1 

1986: Decret 

149/1986  
1      1 

1987: Ordre de 31 

de març 
     1 1 

1987: Ordre de 17 

d'agost 
    1  1 

1988: Ordre de 10 

de maig 
    2  2 

1988: Ordre de 28 

d'octubre 
  1   2 3 

1989: Decret 

47/1989 
2  1    3 

1992: Decret 

58/1992 
1      1 

1994: Decret 

233/1994  
     1 1 

1996: Decret 

62/1996  
  1   1 2 

1997: Decret 

19/1997  
     1 1 

1997: Decret 

20/1997  
     1 1 

1998: Llei 7/1998 1 4   1 5 11 

1999: Ordre de 24 

de juny 
1      1 

2000: Ordre de 20 

de març 
     1 1 

2002: Decret 

158/2002 
9 2  1 3 4 19 



20 

 

2002: Decret 

148/2002  
    1  1 

2003: Decret 

7/2003  
5  1  7  13 

2003: Decret 

63/2003  
 1 1    2 

2003: Llei 3/2003 1      1 

2003: Llei 10/2003    5   2 7 

2003: Ordre de 20 

de maig 
5    1  6 

2003: Decret 

137/2007  
1      1 

2004: Decret 

168/2004  
  1    1 

2004: Decret 

250/2004  
    2  2 

2005: Ordre de 30 

de desembre 
2      2 

2005: Decret 

190/2005 
     1 1 

2006: Ordre de 13 

de desembre 
     1 1 

2006: Decret 

119/2006  
     1 1 

2007: Resolució 20 

de setembre 
    2  2 

2007: Ordre de 31 

d'agost 
  2   1 3 

2007: Ordre 7 de 

maig 
  3  1  4 

2007: Decret 

85/2007  
 59 1  3  63 

2007: Decret 

173/2007  
  1  2  3 

2008: Ordre de 22 

de desembre 
 2     2 

2009: Decret 

7/2009  
  1  1 2 4 

2009: Decret 

86/2009 
     2 2 

2009: Decret 

92/2009  
2  1    3 

2009: Decret 

95/2009 
 1     1 

2009: Decret 

223/2010 
  1    1 

2010: Decret Llei 

4/2010  
  1   3 4 

2010: Decret 

30/2010  
     1 1 

2010: Decret 

90/2010  
     1 1 

2010: Decret 

206/2010  
     3 3 
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2010: Ordre 8/2010     1  1 

2010: Decret 

212/2010  
    1  1 

2011: Decret 

1/2011 
     1 1 

2011: Decret 

14/2011  
     1 1 

2011: Decret 

33/2011 
  2  2  4 

2011: Ordre 

12/2011  
   2    2 

2012: Decret 

17/2012  
 5  3   8 

2012: Decret 

20/2012 
 1  1   2 

2012: Decret 

22/2012  
 14     14 

2012: Decret 

30/2012  
 1   4  5 

2013: Resolució 14 

de març 
3     1 4 

2013: Decret-Llei 

2/2013 
 2 2 7   11 

2013: Decret 

70/2013 
 1 2 2   5 

2013: Ordre 3/2013  5  1   6 

2013: Ordre 5/2013  2  1   3 

2014: Decret 

182/2014 
 1     1 

2014: Decret 

184/2014  
 9  3  3 15 

2014: Llei 5/2014 1 124  19  3 147 

2014: Ordre 

10/2013 
 46 2    48 

2014: Llei 10/2013  46 2 3  2 53 

2015: Decret 

6/2015  
 3  3   6 

2015: Decret 

75/2015  
 2  4  5 11 

2015: Ordre 4/2015  2  2  1 5 

2015: Ordre 6/2015  2  2  1 5 

2015: Llei 4/2015  9   2 5 16 

2015: Decret 

legislatiu 1/2015 
 6     6 

2015: Decret 

41/013 
 10 1 1  1 13 

2015: Ordre 4/2013  1  3  1 5 
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2015: Decret 

64/2013 
 4  3   7 

2015: Decret 

74/2013 
 1  2   3 

Totals 38 367 39 61 37 62  1 

De l’observació de la freqüència en què apareixen les interferències lingüístiques 

en els documents analitzats per al treball, es pot deduir que, tot i ser un fenomen desigual, 

hi són més presents a partir de l’any 2002 ja que els documents on apareixen amb major 

freqüència són per aquest ordre: la Llei número 5 de 2014, el decret 85 de 2007 i la Llei 

número 10 de 2014. Mentre que els documents amb menor freqüència es troben repartits 

al llarg de tot el període delimitat, però tenen major preponderància fins l’any 2002. 

S’observa que a partir de la quarta legislatura (1995-1999) hi ha un augment del nombre 

d’interferències, però aquest augment és especialment notable a partir de la quinta (1999-

2003). En aquest sentit, a més, a partir de la resolució de 2002 per la qual l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua prioritza l’ús de certes formes, entre les quals es troben 

desenrotllar i gasto, la freqüència en l’ús d’aquestes en els documents analitzats augmenta 

considerablement, tant és així, que abans d’aquesta resolució desenrotllar apareix cinc 

voltes i després tres-centes seixanta-dues i gasto no s’havia utilitzat mai prèviament. En 

canvi, l’ús de les formes no prioritzades, desenvolupar i despesa, es distribueix al llarg de 

quasi bé tot el període delimitat, però, tot i que es tracta d’un ús més estès temporalment, 

a partir de 2007 comença a ser substituït per les formes prioritzades per l’Acadèmia i 

durant els darrers dos anys, des del 2013, ja no apareixen. 

                                                 
1 Graella d’elaboració pròpia on es mostra l’ús de les interferències seleccionades al llarg dels 

diferents documents legislatius. 
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2 

Il·lustració 1 

Amb aquesta anàlisi de les interferències es pot veure com el llenguatge en la 

legislació valenciana s’ha emprat com un instrument de valor simbòlic per tal de crear i 

ampliar un conflicte lingüístic i social en el context valencià mitjançant la diferenciació 

entre el català i el valencià (Esteve, 2004: 220). Aquest conflicte lingüístic es pot explicar 

amb la teoria de polisistemes d’Even-Zohar (1990) a través de les tensions que es creen 

entre els diferents sistemes. Així, dos sistemes, un seria el projecte castellanitzant 

protagonitzat per la classe mitjana i l’altre per una banda la realitat sociopolítica de 

reivindicació dels sectors populars i per l’altra una universitat que aposta pel català 

(Pradilla, 2001: 209) entren  en conflicte. El primer sistema poc a poc escala posicions 

fins a arribar al poder des d’on una volta ja instal·lat du a terme una política involucionista 

(Pradilla, 2001: 213-214) a través de la planificació lingüística l’objectiu de la qual és 

deslligar la «llengua valenciana» del diasistema català (Pradilla, 2001: 221) tot legitimant 

la interferència lingüística (Pradilla, 2001: 229). D’aquesta forma s’explica l’augment en 

la freqüència de les interferències a partir de 1995, que és quan arriba al poder el sistema 

que promou el projecte castellanitzant, però més especialment a partir de 2002 com a 

conseqüència de la política lingüística involucionista que hi du a terme. Aquest fet 

s’observa clarament amb els casos de desenrotllar i gasto ja que abans de 2002 tenien un 

ús reduït o fins i tot nul en el cas de gasto i s’utilitzava en lloc d’aquests termes 

                                                 
2 Gràfic realitzat a partir de l’anàlisi dels documents legislatius que mostra com ha evolucionat l’ús de les 

interferències lingüístiques analitzades al llarg del període determinat. 
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desenvolupar i despesa respectivament i a partir d’aquest any tot i que les formes 

genuïnes no desapareixen del tot i sí que són substituïdes freqüentment per les formes 

castellanitzants. 

5. Conclusions 

En aquest treball es du a terme un estudi sobre les interferències lingüístiques del 

castellà que apareixen en la legislació valenciana des de la primera legislatura fins a la 

vuitena. Es tracta d’analitzar el procés d’introducció d’un element de la llengua A en la 

llengua B (Veny, 2006) a través de la presència i evolució de determinades interferències 

lingüístiques. Tenint en compte que el llenguatge administratiu i jurídic nou en català es 

va crear a partir del 1983 i que ha estat marcat pel context sociocultural i històric (Duarte, 

1983: 4), i que existeixen factors socioculturals que propicien l’aparició d’interferències 

lingüístiques (Toury, 1995: 275), la hipòtesi d’aquest treball és que l’estàndard escrit en 

català de la legislació valenciana des de l’any 1982 fins el 2015 ha anat adoptant formes 

castellanitzants o que són fruit d’una interferència lingüística. 

A través de l’estudi de les interferències lingüístiques seleccionades dels 

documents legislatius i de la freqüència amb què apareixen, s’observa que aquestes hi són 

presentes i que hi ha una evolució en l’ús. Destaca la freqüència d’ús d’una interferència 

en concret, desenrotllar, ja que és molt superior a la de la resta de les analitzades. 

Una volta feta l’anàlisi de les interferències seleccionades, podem contestar a les 

preguntes de recerca formulades en la introducció. La primera pregunta demanava si hi 

ha mostres d’interferència lingüística en la legislació valenciana del període delimitat i la 

resposta és afirmativa. S’han trobat mostres d’interferències lingüístiques, d’aquestes se 

n’han seleccionat sis i se n’ha fet una anàlisi per tal de poder contestar a la segona 

pregunta de recerca: quan apareixen les interferències i en quin context sociopolític? 

Doncs bé, les interferències analitzades apareixen de forma diferent, mentre la majoria 

apareixen des dels primer moments, una altra no apareix fins l’any 2002. En concret, 

empleat és la primera en aparèixer en l’any 1983, seguida per celebrar, desenrotllar i 

reunir en l’any 1984, a continuació plantilla el 1987 i per últim en el 2002 gasto. Empleat, 

celebrar, desenrotllar i reunir apareixen en un context sociopolític diferent de la darrera. 

El context en el qual apareixen les primeres és el de l’establiment del nou llenguatge 

administratiu i jurídic en català, en aquest moment s’estan duent a terme els primers 

passos per establir les bases del que serà el llenguatge de l’administració en català, mentre 
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que gasto apareix en un context en el qual després d’anys d’existir la legislació en llengua 

catalana es pretén dur a terme una diferenciació amb el model normatiu català (Pradilla, 

2001: 229). Per últim i contestant a la tercera pregunta de recerca, sí que s’observa una 

evolució en la freqüència d’aparició al llarg del període delimitat. Des de 1983 fins 1995 

la freqüència amb què apareixen es manté estable, des d’aleshores fins el 1999 hi ha un 

augment del nombre d’interferències que s’accentua a partir de l’any 2002.  

L’estudi ha comprés l’anàlisi de la legislació valenciana des de la primera fins la 

vuitena legislatura de diferents matèries (lingüística, turisme, urbanisme, sanitat i tresor i 

política financera) per poder veure l’evolució en l’ús de les interferències. Tot i que no 

s’ha arribat a analitzar tota la legislació, es pot veure que hi ha un ús de les interferències 

lingüístiques i que aquest ús ha evolucionat amb el temps. 

La teoria emprada ha permès enfocar l’estudi de les interferències des de diversos 

punts. En primer lloc, les teories d’Even-Zohar i de Toury proporcionen la base per a 

explicar com s’originen les interferències i com es relacionen amb altres conceptes com 

ara el conflicte lingüístic present també en aquest treball. Hernández i Payrató ens acosten 

al vessant lingüístic de la interferència. Duarte proporciona els coneixements sobre el 

llenguatge jurídic i administratius i finalment Esteve, Ninyoles i Castelló tracten el 

context social i lingüístic valencià. Aquest marc teòric aparentment divers es relaciona i 

es complementa per formar un conjunt complet. 

Aquest treball, en un futur, es podria ampliar a través de dues vessants o bé 

ampliant l’espectre del corpus, és a dir, analitzant la resta dels documents legislatius o 

ampliant l’espectre temporal fins a l’actualitat o bé incorporant possibles alternatives per 

a les interferències lingüístiques. 
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7. Annex 

  Celebrar   

Context CA Data Font-Referència 
Pàgina, 

paràgraf 
Context ES 

Que en la sessió 

plenària de la 

Comissió, celebrada 

el dia 22 de desembre 

de 1983, s’hi adoptà 

Acord sobre traspàs a 

la Comunitat 

Valenciana de les 

funcions i dels serveis 

de l'Estat, en matèria 

de turisme, en els 

termes que tot seguit 

s'expressen 

DOCV núm. 

183 de 

02.08.1984 

0611/1984 
pàgina 2, Annex 

I 

Que en la sesión plenaria 

de la Comisión, celebrada 

el día 22 de diciembre de 

1983, se adoptó Acuerdo 

sobre traspaso a la 

Comunidad Valenciana de 

las funciones y servicios 

del Estado, en materia de 

turismo, en los términos 

que a continuación se 

expresan 

En atenció d'aquests 

motius, a pro posta 

del Conseller d' 

DOCV núm. 

324 de 

31.12.1985 

1693/1985 pàgina 1 

En su virtud, a propuesta 

del Conseller de Industria, 

Comercio y Turismo y 
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Indústria, Comerç i 

Turisme, i amb la 

deliberació prèvia del 

Consell de la 

Generalitat 

Valenciana, en sessió 

celebrada el dia 23 

de desembre de 1985 

previa deliberación del 

Consell de la Generalitat 

Valenciana en sesión 

celebrada el día 23 de 

diciembre de 1985. 

En atenció d'aquests 

motius, a proposta 

del Conseller de 

Sanitat i Consum, i 

amb la deliberació 

prèvia del Consell de 

la Generalitat 

Valenciana, en sessió 

celebrada el dia 24 

de novembre de 

1986, 

DOCV núm. 

492 de 

23.12.1986 

2085/1986 pàgina 2 

En su virtud, a propuesta 

del Conseller de Sanidad 

y Consumo, y previa 

deliberación del Consell 

de la Generalitat 

Valenciana, en sesión 

celebrada el día 24 de 

noviembre de 1986, 

a proposta del 

Conseller de Sanitat i 

Consum, i amb la 

deliberació prèvia del 

Consell de la 

Generalitat 

Valenciana en sessió 

celebrada el dia 24 

de novembre de 1986 

DOCV núm. 

494 de 

26.12.1986 

2107/1986 pàgina 3 

a propuesta del Conseller 

de Sanidad y Consumo, y 

previa deliberación del 

Consell de la Generalitat 

Valenciana, en sesión 

celebrada el día 24 de 

noviembre de 1986 

Per tot això, a 

proposta del 

Conseller de Cultura, 

Educació i Ciència i 

amb la deliberació 

prèvia del Consell de 

la Generalitat 

Valenciana, en sessió 

celebrada el dia 4 

d'abril de 1989 

DOCV núm. 

1039 de 

07.04.1989 

0717/1989 pàgina 2 

Por todo ello, a propuesta 

del Conseller de Cultura, 

Educación y Ciencia y 

previa la deliberación del 

Consell de la Generalitat 

Valenciana, en sesión 

celebrada el día 4 de abril 

de 1989 

Per a l'organització, 

celebració i 

correcció de les 

proves, la Junta 

Qualificadora de 

Coneixements de 

Valencià pot recórrer 

a auxiliars 

DOCV núm. 

1039 de 

07.04.1989 

0717/1989 
pàgina 3, article 

nové 

Para la organización, 

celebración y corrección 

de las pruebas, la Junta 

Qualificadora de 

Coneixements de 

Valencià puede recurrir a 

auxiliares 

Els expedients 

d'alteració del nom 

dels municipis 

iniciats abans de la 

data d'entrada en 

vigor d'aquest decret, 

s'adaptaran quant a la 

seua resolució al 

procediment previst 

en aquest sense 

perjudici que es 

conserven els actes 

DOCV núm. 

1775 de 

05.05.1992 

1004/1992 

pàgina 2, 

disposició 

transitòria 

Los expedientes de 

alteración del nombre de 

los municipios iniciados 

antes de la fecha de 

entrada en vigor del 

presente decreto, se 

ajustarán en cuanto a su 

resolución al 

procedimiento previsto en 

el mismo sin perjuicio de 

la conservación de los 

actos válidamente 
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vàlidament celebrats 

en la seua tramitació 

celebrados en su 

tramitación,  

La AVL tindrà la 

seua seu en la ciutat 

de València, sense 

perjuí que puga 

tindre altres seus 

territorials o celebrar 

sessions en qualsevol 

municipi de la 

Comunitat 

Valenciana. 

DOCV núm. 

3334 de 

21.09.1998 

2084/1998 
pàgina 4, article 

6 

La AVL tendrá su sede en 

la ciudad de Valencia, sin 

perjuicio de que pueda 

tener otras sedes 

territoriales o celebrar 

sesiones en cualquier 

municipio de la 

Comunidad Valenciana. 

El Ple de la Junta 

Qualificadora de 

Coneixements de 

Valencià, en la sessió 

celebrada l’11 de 

maig de 1999, ha 

considerat molt 

favorable esta 

equiparació 

DOCV núm. 

3544 de 

22.07.1999 

2386/1999 pàgina 1 

El Pleno de la Junta 

Calificadora de 

Conocimientos de 

Valenciano, en la sesión 

celebrada el 11 de mayo 

de 1999, ha considerado 

muy favorable esta 

equiparación. 

La AVL té la seu en 

la ciutat de València, 

sense perjuí que puga 

tindre altres seus 

territorials o celebrar 

sessions en qualsevol 

municipi de la 

Comunitat 

Valenciana. 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 3, article 

7 

La AVL tiene su sede en 

la ciudad de Valencia, sin 

perjuicio que pueda tener 

otras sedes territoriales o 

celebrar sesiones en 

cualquier municipio de la 

Comunidad Valenciana. 

En l’última sessió 

ordinària del Ple de 

l’Acadèmia que se 

celebre amb 

anterioritat de, com a 

mínim, sis mesos del 

venciment del 

període de 15 anys 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 4, article 

13 

En la última sesión 

ordinaria del Pleno de la 

Acadèmia que se celebre 

con anterioridad de, como 

mínimo, seis meses del 

vencimiento del periodo 

de 15 años 

Una vegada celebrat 

el sorteig, els 

acadèmics hauran 

d’aportar les seues 

propostes de 

candidats en el 

termini que acorde el 

Ple. 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 4, article 

13 

Una vez celebrado el 

sorteo, los académicos 

deberán aportar sus 

propuestas de candidatos 

en el plazo que acorde el 

Pleno. 

El procediment 

establit en l’article 

anterior, que conté el 

règim jurídic 

aplicable a la 

renovació dels 

acadèmics elegits per 

les Corts 

Valencianes, 

s’aplicarà 

successivament -

excepte la celebració 

de sortejos- 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 4, article 

14 

El procedimiento 

establecido en el artículo 

anterior, que contiene el 

régimen jurídico aplicable 

a la renovación de los 

académicos elegidos por 

las Cortes Valencianas, se 

aplicará sucesivamente –

excepto la celebración de 

sorteos– 
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Convocar els 

membres del Ple amb 

motiu de 

celebracions 
especials o de 

recepcions 

extraordinàries 

d’autoritats 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 9, article 

37 

Convocar a los miembros 

del Pleno con motivo de 

celebraciones especiales o 

de recepciones 

extraordinarias de 

autoridades. 

Les comissions 

celebraran la 

primera reunió en el 

termini de quinze 

dies des de la seua 

constitució. 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 11, 

article 52 

Las comisiones 

celebrarán la primera 

reunión en el plazo de 

quince días des de su 

constitución. 

Les sessions dels 

òrgans col·legiats 

podran ser: (...) b) 

Extraordinàries: les 

que se celebren 

sense estar 

inicialment establides 

pel Ple. Estes poden 

tindre caràcter 

d’urgents. 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 12, 

article 54 

Extraordinarias: las que 

se celebren sin estar 

inicialmente establecidas 

por el Pleno. Estas poden 

tener carácter de urgentes. 

La sessió haurà de 

celebrar-se en els 

quinze dies següents 

a la data de 

sol·licitud. 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 12, 

article 58 

La sesión deberá 

celebrarse en los quince 

días siguientes a la data 

de solicitud. 

Per acord del Ple o de 

la Junta de Govern, 

que assenyalarà els 

temes a tractar i el 

termini de celebració 

de la sessió. 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 12, 

article 58 

Por acuerdo del Pleno o 

de la Junta de Gobierno, 

que señalará los temas a 

tratar y el plazo de 

celebración de la sesión. 

Tindre la nacionalitat 

espanyola o la de 

qualsevol altre estat 

membre de la Unió 

Europea, o bé la 

d’algun dels estats en 

els quals, per tractats 

internacionals 

celebrats per la Unió 

Europea 

DOCV núm. 

4430 de 

31.01.2003 

2003/1124 pàgina 5 

Poseer la nacionalidad 

española o de cualquier 

otro estado miembro de la 

Unión Europea, así como 

de aquellos estados a los 

que, en virtud de tratados 

internacionales 

celebrados por la Unión 

Europea 

La persona 

interessada podrà 

conéixer els informes 

que estiguen en 

l’expedient deu dies 

abans de la 

celebració de 

l’avaluació. 

DOCV núm. 

4430 de 

31.01.2003 

2003/1124 
pàgina 15, 

article 32 

El interesado podrá 

conocer los informes que 

obren en el expediente 

diez días antes de la 

celebración de la 

evaluación. 

Posseir la 

nacionalitat 

espanyola o de 

qualsevol altre Estat 

membre de la Unió 

DOCV núm. 

4430 de 

31.01.2003 

2003/1124 
pàgina 17, 

article 42 

Poseer la nacionalidad 

española o de cualquier 

otro Estado miembro de 

la Unión Europea, así 

como de aquellos estados 
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Europea, així com 

d’aquells estats en 

què, en virtut de 

tractats internacionals 

celebrats per la Unió 

Europea 

a los que, en virtud de 

tratados internacionales 

celebrados por la Unión 

Europea 

La plaça exercida 

amb destinació 

provisional serà 

inclosa en la primera 

convocatòria de 

trasllats que se 

celebre. 

DOCV núm. 

4430 de 

31.01.2003 

2003/1124 
pàgina 19, 

article47 

La plaza desempeñada 

con destino provisional 

será incluida en la 

primera convocatoria de 

traslados que se celebre. 

La plaça vacant 

ocupada en comissió 

de servicis serà 

inclosa en la primera 

convocatòria de 

provisió de places 

que se celebre. 

DOCV núm. 

4430 de 

31.01.2003 

2003/1124 
pàgina 20, 

article 49 

La plaza vacante ocupada 

en comisión de servicios 

será incluida en la 

primera convocatoria de 

provisión de plazas que se 

celebre 

Els concerts, 

convenis o acords 

sanitaris podran 

celebrar-se després 

de tindre en compte 

l’òptima utilització 

dels recursos 

DOCV núm. 

4440 de 

14.02.2003 

2003/1655 
pàgina 19, 

article 47 

Los conciertos, convenios 

o acuerdos sanitarios 

podrán celebrarse tras 

tener en cuenta la óptima 

utilización de los recursos 

ORDE de 20 de maig 

de 2003, de la 

Conselleria de 

Sanitat, per la qual es 

regula el 

reconeixement del 

caràcter oficial dels 

cursos que se 

celebren a la 

Comunitat 

Valenciana en 

matèria de sanitat 

DOCV núm. 

4529 de 

24.06.2003 

2003/X7266 pàgina 1 

ORDEN de 20 de mayo 

de 2003, de la Conselleria 

de Sanidad, por la que se 

regula el reconocimiento 

de oficialidad de los 

cursos que en materia de 

sanidad se celebren en la 

Comunidad Valenciana. 

establir un 

mecanisme 

d’avaluació i 

seguiment dels 

cursos que se 

celebren dins de 

l’àmbit de la 

Comunitat 

Valenciana 

DOCV núm. 

4529 de 

24.06.2003 

2003/X7266 pàgina 1 

establecer un mecanismo 

de evaluación y 

seguimiento de los cursos 

que se celebren dentro 

del ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

Valenciana 

L’Escola Valenciana 

d’Estudis de la Salut 

podrà reconéixer 

oficialment els cursos 

que se celebren a la 

comunitat autònoma 

DOCV núm. 

4529 de 

24.06.2003 

2003/X7266 
pàgina 1, article 

1 

La Escuela Valenciana de 

Estudios de la Salud 

podrá reconocer 

oficialmente aquellos 

cursos que se celebren en 

la Comunidad Autónoma 

Lloc i data per a la 

celebració del curs, 

DOCV núm. 

4529 de 

24.06.2003 

2003/X7266 
pàgina 1, article 

2 

Lugar y fecha para la 

celebración del curso, 
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La memòria 

esmentada contindrà 

la llista dels alumnes 

que hagen assistit i 

dels que han superat 

les proves de 

capacitació, si se 

n’han celebrat, 

DOCV núm. 

4529 de 

24.06.2003 

2003/X7266 
pàgina 3, article 

6 

Dicha memoria contendrá 

la relación de alumnos 

que hayan asistido y de 

los que han superado las 

pruebas de capacitación, 

si se hubieran celebrado, 

El personal que per 

necessitats del servici 

siga traslladat d'unitat 

dins de l'àrea o zona 

bàsica de salut 

després de la data de 

celebració del 

sorteig conservarà el 

torn de vacances que 

li haja correspost 

DOCV núm. 

4551 de 

24.07.2003 

2003/X8723 
pàgina 11, 

article 24 

El personal que por 

necesidades de servicio 

sea trasladado de Unidad 

dentro del Área o Zona 

Básica de Salud con 

posterioridad a la fecha 

de celebración del sorteo 

conservará el turno de 

vacaciones que le 

correspondió. 

Esta informació 

queda en poder dels 

organitzadors, ha 

d’estar disponible 

durant la celebració 

de la reunió científica 

DOCV núm. 

4937 de 

02.02.2005 

2005/X806 
pàgina 2, article 

3 

Esta información quedará 

en poder de los 

organizadores y deberá 

estar disponible durante la 

celebración de la reunión 

cientí- fica 

Esta informació ha 

d’estar disponible 

durant la celebració 

del curs o acte 

científic 

DOCV núm. 

4937 de 

02.02.2005 

2005/X806 
pàgina 3, article 

4 

Esta información estará 

disponible durante la 

celebración del curso o 

acto científico 

2. Així mateix, queda 

prohibida la 

presència simultània 

d’usuaris  

turístics en un mateix 

allotjament i període 

com a conseqüència 

de la  

celebració de distints 

contractes, encara 

que ocupen 

habitacions diferents. 

DOCV núm. 

6051 de 

07.07.2009 

2009/7961 
pàgina 9, article 

18 

2. Asimismo queda 

prohibida la presencia 

simultánea de usuarios  

turísticos en un mismo 

alojamiento y periodo 

como consecuencia de  

la celebración de distintos 

contratos, aún cuando 

ocupen habitaciones  

diferentes. 

La prestació dels 

servicis de neteja i de 

bugaderia, canvi de 

llenceria, 

reparacions, 

manteniment i 

arreplegada de fem es 

regirà pel que 

establix el contracte 

celebrat per a 

l’ocupació de la 

unitat d’allotjament. 

DOCV núm. 

6051 de 

07.07.2009 

2009/7961 
pàgina 10, 

Annex 

La prestación de los 

servicios de limpieza y de 

lavandería, cambio 

de lencería, reparaciones, 

mantenimiento y recogida 

de basura se regirá 

por lo establecido en el 

contrato celebrado para la 

ocupación de la 

unidad de alojamiento 

El dia 25 de febrer de 

2013 es va reunir el 

Ple de la Junta 

Qualificadora de 

Coneixements de 

Valencià i va aprovar 

DOCV núm. 

6993 de 

28.03.2013 

2013/2876 pàgina 1 

El día 25 de febrero de 

2013 se reunió el Pleno 

de la Junta Calificadora 

de Conocimientos de 

Valenciano y aprobó el 

calendario de celebración 



33 

 

el calendari de 

celebració de les 

proves per a l’any 

2013. 

de las pruebas para el año 

2013. 

Els aspirants que 

s’inscriguen en dos 

certificats diferents, 

les proves dels quals 

se celebren en un 

mateix dia, hauran de 

fer la inscripció dels 

dos nivells en una 

localitat en què estiga 

prevista la realització 

de les proves 

d’ambdós certificats. 

DOCV núm. 

6993 de 

28.03.2013 

2013/2876 
pàgina 2, quart 

inscripció 

Los aspirantes que se 

inscriban en dos 

certificados diferentes, 

cuyas pruebas se celebran 

en un mismo día, deberán 

formalizar la inscripción 

de los dos niveles en una 

localidad en la que se 

contemple la realización 

de las pruebas de ambos 

certificados. 

Els aspirants que 

s’hagen inscrit en dos 

certificats diferents, 

les proves dels quals 

se celebren en un 

mateix dia 

DOCV núm. 

6993 de 

28.03.2013 

2013/2876 

pàgina 4, onze 

realització de les 

proves 

Los aspirantes que se 

hayan inscrito en dos 

certificados diferentes, 

cuyas pruebas se realicen 

en un mismo día, tendrán 

la posibilidad de realizar 

las dos pruebas en la 

misma jornada. 

el pla de participació 

pública inclourà, a 

més i si més no, la 

celebració de 

sessions explicatives 

obertes al públic 

sobre el contingut de 

l’ordenació futura i 

les alternatives 

presentades 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 32,  

el plan de participación 

pública incluirá, además y 

al menos, la celebración 

de sesiones explicativas 

abiertas al público sobre 

el contenido de la 

ordenación futura y las 

alternativas presentadas 

 

  Desenrotllar   

Context CA Data 
Font- 

Referència 

Pàgina, 

paràgraf 
Context ES 

El Decret 79/1984 sobre 

aplicació de la Llei d'Us i 

Ensenyament del Valencià en 

l'àmbit de l'Ensenyament no 

universitari, fou desenrotllada 

per l'Ordre d’1 de setembre de 

1984. 

DOCV 

núm. 205 

de 

22.11.1984 

0935/1984 Pàgina 2 

El Decreto 79/1984 sobre 

aplicación de la Ley de Uso y 

Enseñanza del Valenciano en 

el ámbito de la enseñanza no 

universitaria, fue desarrollado 

por la Orden de 1 de 

septiembre de 1984. 

Posteriorment, des dels anys 

setantes, esta normativa ha sigut 

contestada per sector culturals i 

polítics, encara que la majoria de 

la producció escrita en valencià 

ha continuat redactant-se d'acord 

amb aquelles normes primeres 

més o menys desenrotllades. 

DOCV 

núm. 3334 

de 

21.09.1998 

2084/1998 Pàgina 2 

Posteriormente, desde los años 

setenta esta normativa ha sido 

contestada por sectores 

culturales y políticos, si bien la 

mayor parte de la producción 

escrita en valenciano ha 

seguido redactándose de 

acuerdo con aquellas primeras 

normas más o menos 

desarrolladas. 
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De fet, si una comunitat política, 

com és ara la Comunitat 

Valenciana, vol alguna cosa més 

que subsistir en el concert de les 

altres comunitats polítiques, si 

vol afirmar la seua personalitat 

diferenciada, si vol reeixir i si vol 

progressar, caldrà que la part 

millor dels seus components 

individuals i col•lectius 

desenrotlle un ferm sentiment 

quotidianament operatiu de 

pertinença i lleialtat 

comunitàries. 

DOCV 

núm. 3334 

de 

21.09.1998 

2084/1998 

 

De hecho, si una comunidad 

política, como la Comunidad 

Valenciana, quiere algo más 

que subsistir en el concierto 

del resto de comunidades 

políticas, si quiere afirmar su 

personalidad diferenciada, si 

quiere tener éxito y progresar, 

será necesario que lo mejor de 

sus componentes individuales 

y colectivos desarrolle un 

firme sentimiento 

cotidianamente operativo de 

pertenencia y lealtad 

comunitarias. 

Constituir les seccions i 

comissions que establix la 

present Llei, atenent al 

desenrotllament reglamentari. 

DOCV 

núm. 3334 

de 

21.09.1998 

2084/1998 

 

Constituir las Secciones y 

Comisiones que establece la 

presente Ley, atendiendo al 

desarrollo reglamentario. 

S'autoritza el Consell de la 

Generalitat a dictar les normes 

reglamentàries i disposicions 

necessàries per a l'aplicació i 

desenrotllament de la present 

Llei. 

DOCV 

núm. 3334 

de 

21.09.1998 

2084/1998 

 

Se autoriza al Consell de la 

Generalitat a dictar las normas 

reglamentarias y disposiciones 

necesarias para la aplicación y 

desarrollo de la presente Ley. 

lletrat-secretari general 

desenrotllarà la seua activitat 

amb 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 15, 

article 79 

El letrado-secretario general 

desarrollará su actividad con 

dedicación exclusiva 

Este Reglament pot ser 

desenrotllat per normes internes 

aprova- 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 

pàgina 16, 

disposició 

addicional 

Este reglamento puede ser 

desarrollado por normas 

internas aprobadas por el Pleno 

a propuesta de la Junta de 

Gobierno. 

incompliments de la normativa 

aplicable o un altre tipus 

d’irregularitats que afecten 

greument el desenrotllament del 

procés 

DOCV 

núm. 4514 

de 

04.06.2003 

2003/M5311 
pàgina 4, 

sisé 

incumplimientos de la 

normativa aplicable u otro tipo 

de irregularidades que afecten 

gravemente al desarrollo del 

proceso 

DECRET 85/2007, de 22 de juny, 

del Consell, pel qual aprova el 

sistema de desenrotllament 

professional en l’àmbit de les 

institucions sanitàries 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 pàgina 1 

DECRETO 85/2007, de 22 de 

junio, del Consell, por el que se 

aprueba el sistema de 

desarrollo profesional en el 

ámbito de las instituciones 

sanitarias 

comporta el dret dels 

professionals a progressar de 

forma individualitzada com a 

reconeixement del seu 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 pàgina 1 

upondrá el derecho de los 

profesionales a progresar de 

forma individualizada como 

reconocimiento a su desarrollo 

profesional 

es va adoptar l’acord entre la 

conselleria de Sanitat i les 

organitzacions sindicals amb 

representació en la Mesa 

Sectorial de Sanitat sobre carrera 

i desenrotllament professional, 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 pàgina 1 

se adoptó el Acuerdo entre la 

conselleria de Sanidad y las 

organizaciones sindicales con  

representación en la Mesa 

Sectorial de Sanidad sobre 

carrera y desarrollo 

profesional 
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preveia la negociació d’un nou 

acord sobre desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 pàgina 1 

preveía la negociación de un 

nuevo acuerdo sobre 

desarrollo profesional 

arreplega expressament la 

definició del desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 pàgina 1 

recoge expresamente la 

definición del desarrollo 

profesional 

este decret regula el sistema de 

desenrotllament  
professional que s’aplica al 

personal adscrit a institucions 

sanitàries 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 pàgina 1 

el presente Decreto viene a 

regular el sistema  

de desarrollo profesional 

aplicable al personal adscrito a 

instituciones  

sanitarias 

Es reconeix el dret al 

desenrotllament professional 

del personal  

fix de les categories no sanitàries 

i de les sanitàries 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 1, 

article 1 

Se reconoce el derecho al 

desarrollo profesional del 

personal fijo  

de las categorías no sanitarias 

y de aquellas sanitarias 

1. S’entén per desenrotllament 

professional la progressió de les  

persones integrades en les 

categories no sanitàries i en les 

sanitàries 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 1, 

article 2 

1. Se entiende por desarrollo 

profesional la progresión de las 

personas  

integradas en las categorías no 

sanitarias y de aquellas 

sanitarias 

2. La progressió a un grau 

superior del desenrotllament 

professional  

requerix un període mínim de 

permanència 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 1, 

article 2 

2. La progresión a un grado 

superior del desarrollo 

profesional  

requerirá un período mínimo 

de permanencia 

L’accés al desenrotllament 

professional té caràcter voluntari 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 3 

El acceso al desarrollo 

profesional tiene carácter 

voluntario 

comporta la percepció del 

complement retributiu de 

desenrotllament professional 

corresponent 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 3 

conlleva la percepción del 

correspondiente complemento  

retributivo de desarrollo 

profesional 

Article 4. Graus de 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 4 

Artículo 4. Grados de 

desarrollo profesional 

1. S’establix un desenrotllament 

professional amb 4 graus 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 4 

1. Se establece un desarrollo 

profesional con 4 grados 

2. Els graus que componen el 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 4 

2. Los grados que componen el 

desarrollo profesional 

Article 5. Accés al 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 5 

Artículo 5. Acceso al 

desarrollo profesional 

El dret del professional a l’accés 

al desenrotllament de la carrera 

DOCV 

núm. 5542 
2007/8402 

pàgina 2, 

article 5 

El derecho del profesional al 

acceso al desarrollo de su 

carrera 
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de 

2606.2007 

la sol·licitud formal d’inclusió en 

el desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 5 

la solicitud formal de inclusión 

en el desarrollo profesional, 

per a accedir als diferents graus 

de desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 6 

para acceder a los diferentes 

grados de desarrollo 

profesional 

En este cas, per a la progressió en 

el  

desenrotllament professional 

del personal auxiliar 

administratiu 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 6 

En este caso, para la 

progresión en el desarrollo 

profesional del personal 

Auxiliar Administrativo 

per a la progressió en el 

desenrotllament  professional 

del personal administratiu es pot 

acumular el temps de servicis 

prestats 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 6 

para la progresión en el 

desarrollo profesional del 

personal Administrativo se 

podrá acumular el tiempo de 

servicios prestados 

enquadrament inicial en el grau 

de desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 6 

encuadramiento inicial en el 

grado de desarrollo profesional 

Els professionals en situació de 

servicis especials tenen dret al  

còmput del temps per al 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 3, 

article 9 

Los profesionales en situación 

de servicios especiales tendrán  

derecho al cómputo del tiempo 

a los efectos del desarrollo 

profesional 

Quan un professional estiga en 

condicions de progressar al grau  

següent de desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 4, 

article 10 

Cuando un profesional esté o 

crea estar en condiciones de 

progresar  

al grado siguiente de desarrollo 

profesional 

La conselleria de Sanitat ha 

d’establir els mitjans oportuns 

per a garantir que els 

professionals puguen conéixer 

periòdicament quina és la 

situació del seu expedient de 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 4, 

article 11 

La conselleria de Sanidad 

establecerá los medios 

oportunos para garantizar que 

los profesionales puedan 

conocer periódicamente cual 

es la situación de su expediente 

de desarrollo profesional 

Article 12. Progressió del 

personal dels grups A i B en els 

graus de  

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 4, 

article 12 

Artículo 12. Progresión del 

personal de los grupos A y B 

en los grados  

de desarrollo profesional 

Article 13. Progressió del 

personal dels grups C, D i E en els 

graus de  

Desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 5, 

article 13 

Artículo 13. Progresión del 

personal de los grupos C, D y 

E en los  

grados de desarrollo 

profesional 

Article 14. Retribució dels graus 

de desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

Artículo 14. Retribución de los 

grados de desarrollo 

profesional 

Les retribucions derivades de 

l’aplicació del desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 5542 
2007/8402 

pàgina 7, 

article 14 

Las retribuciones derivadas de 

la aplicación del desarrollo 

profesional 
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de 

2606.2007 

el complement de 

desenrotllament  
professional que regula l’article 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

el complemento de desarrollo 

profesional  

regulado en el artículo 

La retribució del 

desenrotllament professional és 

mensual 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

La retribución del desarrollo 

profesional tendrá carácter 

mensual 

l’obtenció d’un grau de 

desenrotllament professional 

determinat 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

la obtención de un 

determinado grado de 

desarrollo  

profesional. 

només pot accedir al 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

únicamente podrá acceder al 

desarrollo profesional 

té dret a percebre el complement 

de desenrotllament professional 

corresponent a la categoria 

esmentada 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

tendrá derecho a percibir el 

complemento de desarrollo 

profesional correspondiente a 

dicha categoría. 

tinga reconegut abans un grau de 

desenrotllament  
professional determinat 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

teniendo reconocido 

previamente un  

determinado grado de 

desarrollo profesional 

quantia corresponent a eixe grau 

de desenrotllament 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

cuantía correspondiente a 

dicho  

grado de desarrollo 

fins que se li reconega un grau de 

desenrotllament en la nova 

categoria 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

hasta que se le reconozca un 

grado de desarrollo  

en la nueva categoría 

En cap cas es pot percebre  

simultàniament el complement de 

desenrotllament per més d’una  

categoria professional. 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

En ningún caso  

se podrá percibir de forma 

simultánea el complemento de 

desarrollo  

por más de una categoría 

profesional. 

3. Quantia del complement de 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

3. Cuantía del complemento de 

desarrollo profesional 

Les quanties, en còmput anual, 

del complement de 

desenrotllament  
professional per a les categories 

dels diferents grups de titulació  

seran les següents 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 7, 

article 14 

Las cuantías, en cómputo 

anual, del complemento de 

desarrollo  

profesional para las categorías 

de los diferentes grupos de 

titulación  

serán las siguientes 

Article 15. Altres beneficis 

associats al desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 15 

Artículo 15. Otros beneficios 

asociados al desarrollo 

profesional 
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El grau aconseguit en el 

desenrotllament professional és 

un mèrit 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 15 

El grado alcanzado en el 

desarrollo profesional será un 

mérito 

Article 16. Comissió de 

Seguiment del Desenrotllament 

Professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 16 

Artículo 16. Comisión de 

Seguimiento del Desarrollo 

Profesional 

Es crea la Comissió de Seguiment 

del Desenrotllament 

Professional,  

amb la finalitat de comprovar el 

compliment 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 16 

Se crea la Comisión de 

Seguimiento del Desarrollo 

Profesional,  

con la finalidad de comprobar 

el cumplimiento 

La Comissió de Seguiment del 

Desenrotllament Professional la  

presidix el director gerent de 

l’Agència Valenciana de Salut, 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 16 

La Comisión de Seguimiento 

del Desarrollo Profesional 

estará  

presidida por el director 

Gerente de la Agència 

Valenciana de Salut 

Article 17. Subcomissió Tècnica 

per al Desplegament i 

l’Avaluació del  

Desenrotllament Professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 17 

Artículo 17. Subcomisión 

Técnica para el Desarrollo y 

Evaluación del  

Desarrollo Profesional 

Es crea la Subcomissió Tècnica 

per al Desplegament i 

l’Avaluació  

del Desenrotllament 

Professional, dependent de la 

Comissió de  

Seguiment del Desenrotllament 

Professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 17 

Se crea la Subcomisión 

Técnica para el Desarrollo y 

Evaluación 

del Desarrollo Profesional, 

dependiente de la Comisión de 

Seguimiento 

del Desarrollo Profesional 

el desplegament de la 

implantació del 

Desenrotllament  
Professional, i també d’avaluar-

ne els resultats 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 17 

el seguimiento  

y desarrollo de su 

implantación, así como la 

evaluación de sus  

resultados. 

La Subcomissió Tècnica per al 

Desplegament i l’Avaluació del  

Desenrotllament Professional 

està presidida pel director 

d’Assistència  

Sanitària de Zona 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 17 

La Subcomisión Técnica para 

el Desarrollo y Evaluación del  

Desarrollo Profesional estará 

presidida por el director de 

Asistencia  

Sanitaria de Zona 

com a secretari de la Comissió de 

Seguiment  

del Desenrotllament 

Professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 17 

como Secretario de la 

Comisión de  

Seguimiento del Desarrollo 

Profesional 

Article 18. Comissions 

d’Avaluació del 

Desenrotllament Professional 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 18 

Artículo 18. Comisiones de 

Evaluación del Desarrollo 

Profesional 

s’ha de constituir una Comissió  

d’Avaluació del 

Desenrotllament Professional 

per cada grup de titulació. 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 18 

se constituirá una Comisión  

de Evaluación del Desarrollo 

Profesional por cada grupo de 

titulación 

La Comissió d’Avaluació del 

Desenrotllament Professional 

està  

DOCV 

núm. 5542 
2007/8402 

pàgina 8, 

article 18 

La Comisión de Evaluación 

del Desarrollo Profesional 

estará  
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presidida pel gerent del 

Departament 

de 

2606.2007 

presidida por el Gerente del 

Departamento 

president de la Comissió 

d’Avaluació del 

Desenrotllament  
Professiona 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 18 

Presidente de la Comisión de 

Evaluación del  

Desarrollo Profesional 

Article 19. Homologació del 

desenrotllament professional 

amb altres  

organismes vinculats a la 

conselleria de Sanitat 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 19 

Artículo 19. Homologación 

del desarrollo profesional con 

otros organismos  

vinculados a la conselleria de 

Sanidad 

a fi de garantir l’homologació del 

grau de desenrotllament 

professional obtingut 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 
pàgina 8, 

article 19 

con el fin de garantizar la 

homologación del grado de 

desarrollo profesional  

obtenido 

en el moment d’accedir al lloc 

superior, tenia consolidat el grau 

de desenrotllament que li hauria 

correspost en l’inferior 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 

pàgina 9, 

disposició 

transitòria 

primera 

en el momento de acceder al 

puesto superior, tenía 

consolidado el grado de 

desarrollo que le hubiera 

correspondido en el inferior 

El complement de 

desenrotllament professional 

s’ha de pagar 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 

pàgina 9, 

disposició 

transitòria 

segona 

El complemento de desarrollo 

profesional se abonará 

El temps de servicis prestats com 

“auxiliar d’infermeria en funció 

de tècnic” és computable, en el 

sentit que arreplega l’article 6, 

per al desenrotllament 

professional en la categoria de 

tècnic especialista 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 

pàgina 9, 

disposició 

transitòria 

tercera 

El tiempo de servicios 

prestados como “Auxiliar de 

enfermería en función de 

técnico” será computable, en el 

sentido que recoge el artículo 

6, para el desarrollo 

profesional en la categoría de 

técnico especialista. 

el complement de 

desenrotllament professional 

previst en l’article 

DOCV 

núm. 5542 

de 

2606.2007 

2007/8402 

pàgina 9, 

disposició 

transitòria 

quarta 

el complemento de desarrollo 

profesional  

previsto en el artículo 

El melanoma és un tumor 

maligne que sol desenrotllar-se 

preferentment en la pell 

DOCV 

núm. 5930 

de 

12.01.2008 

2008/15070 pàgina 1 

El melanoma es un tumor 

maligno que suele 

desarrollarse preferentemente 

en la piel. 

És un tumor en la gènesi i 

desenrotllament del qual s’ha 

demostrat que juguen un paper 

important la predisposició 

genètica 

DOCV 

núm. 5930 

de 

12.01.2008 

2008/15070 pàgina 1 

Es un tumor en cuya génesis y 

desarrollo se ha demostrado 

que juegan un papel 

importante la predisposición 

genética 

g) Avaluarà l’efectivitat dels 

programes de vigilància i control 

ambientals desenrotllats en 

l’àmbit sanitari 

DOCV 

núm. 6056 

de 

14.07.2009 

2009/8331 
pagina 2, 

article 2 

g) Evaluará la efectividad de 

los programas de vigilancia y 

control ambientales 

desarrollados en el ámbito 

sanitario 

Actualment, cal potenciar-ne i 

facilitar-ne el desenrotllament 

per a generar un coneixement 

DOCV 

núm. 6700 

de 

26.01.2012 

2012/707 pàgina 1 

Actualmente se necesita 

potenciar y facilitar su 

desarrollo para generar un 

conocimiento 

òrgan consultiu encarregat 

d’assistir i assessorar en tot allò 

relacionat amb el 

DOCV 

núm. 6700 
2012/707 pàgina 2 

órgano consultivo encargado 

de asistir y asesorar en todo 

aquello relacionado con el 
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desenrotllament dels processos 

d’avaluació clínica 

de 

26.01.2012 

desarrollo de los procesos de 

evaluación clínica 

e) Rebre i avaluar les 

comunicacions de reaccions 

adverses, greus o inesperades que 

s’esdevinguen durant el 

desenrotllament de l’assaig 

clínic 

DOCV 

núm. 6700 

de 

26.01.2012 

2012/707 pàgina 4 

e) Recibir y evaluar las 

comunicaciones de reacciones 

adversas graves o inesperadas 

que acontezcan durante el 

desarrollo del ensayo clínico, 

j) Ser vehicle de coordinació amb 

l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes 

Sanitaris i altres comunitats 

autònomes en matèria de 

desenrotllament i realització 

d’assajos clínics. 

DOCV 

núm. 6700 

de 

26.01.2012 

2012/707 pàgina 4 

j) Ser vehículo de coordinación 

con la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos 

Sanitarios y otras comunidades 

autónomas en materia de 

desarrollo y realización de 

ensayos clínicos 

Els professionals que formen part 

dels comités a què es fa referència 

en esta disposició hi participaran 

mentre el PECME es trobe en 

desenrotllament 

DOCV 

núm. 6700 

de 

26.01.2012 

2012/707 pàgina 7 

Los profesionales que formen 

parte de los Comités 

referenciados en esta 

disposición participarán en 

ellos mientras que el PECME 

se encuentre en desarrollo 

En cas de comunicar una 

inscripció inicial, haurà 

d’indicar-se l’activitat a 

desenrotllar i el domicili en què 

s’exercirà la dita activitat 

DOCV 

núm. 6705 

de 

02.02.2012 

2012/1016 
pàgina 5, 

Annex II 

En caso de comunicar una 

inscripción inicial, deberá 

indicarse la actividad a 

desarrollar y el domicilio en 

que se va a ejercer dicha 

actividad 

Esta situació ha donat lloc al 

desenrotllament de tota una 

oferta de  

servicis turístics integrants del 

denominat turisme actiu i 

d’aventura, 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 2, 

pràmbul 

Esta situación ha dado lugar al 

desarrollo de toda una oferta 

de  

servicios turísticos integrantes 

del denominado turismo activo 

y de  

aventura, 

resulta necessari  

disposar d’una disposició que 

permeta incloure estes activitats 

en  

el conjunt del producte turístic 

valencià, canalitzant-ho dins d’un 

desenrotllament  
sostenible i de respecte al medi 

ambient. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 2, 

pràmbul 

resulta necesario  

contar con una disposición que 

permita incluir estas 

actividades en  

el conjunto del producto 

turístico valenciano, 

encauzándolo dentro de  

un desarrollo sostenible y de 

respeto al medio ambiente. 

Estes activitats es poden 

desenrotllar  
tant en el medi natural com en 

altres espais adequats per a 

portar-les a  

cap. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 2, 

article 1 

Estas actividades pueden 

desarrollarse tanto en el medio 

natural como  

en otros espacios adecuados 

para llevarlas a cabo. 

haver formulat les comunicacions 

prèvies o declaracions 

responsables  

que resulten preceptives per a 

l’exercici de les activitats que es 

pretenen  

desenrotllar. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 4, 

article 4 

haber formulado las 

comunicaciones previas o 

declaraciones responsables  

que resulten preceptivas para 

el ejercicio de las actividades 

que se  

pretenden desarrollar. 

3r. Disposar d’un assegurança de 

responsabilitat civil que cobrisca  

DOCV 

núm. 6704 
2012/909 

pàgina 4, 

article 4 

3º. Disponer de un seguro de 

responsabilidad civil que cubre 
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de forma suficient els possibles 

riscos imputables a l’empresa pel 

desenrotllament  
de les seues activitats, la qual es 

mantindrà en vigor durant  

tot el període d’activitat. 

de 

01.02.2012 

de  

forma suficiente los posibles 

riesgos imputables a la 

empresa por el  

desarrollo de sus actividades, 

el cual se mantendrá en vigor 

durante todo  

el periodo de actividad de la 

misma. 

a) Les llicències o autoritzacions 

municipals, sectorials o d’una 

altra  

índole exigides per la normativa 

vigent o, si és el cas, haver 

formulat les  

comunicacions prèvies o 

declaracions responsables que 

resulten preceptives  

per a l’exercici de les activitats 

que es pretenen desenrotllar. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 5, 

article 7 

a) Las licencias o 

autorizaciones municipales, 

sectoriales o de otra  

índole exigidas por la 

normativa vigente o, en su 

caso, haber formulado  

las comunicaciones previas o 

declaraciones responsables 

que resulten  

preceptivas para el ejercicio de 

las actividades que se 

pretenden desarrollar. 

1. Els/les responsables d’empresa 

i monitors/es o guies estaran en  

possessió de la titulació si és el 

cas legalment exigible per a les 

activitats  

a desenrotllar. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 6, 

article 8 

1. Los/las responsables de 

empresa y monitores/as o guías 

estarán  

en posesión de la titulación en 

su caso legalmente exigible 

para las actividades  

a desarrollar. 

b) Mesures generals que cal 

adoptar per a preservar el medi 

ambient,  

informant expressament sobre les 

mesures particulars que siguen  

aplicables segons el paratge o 

entorn en què es desenrotllen. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 6, 

article 10 

b) Medidas generales que 

deben adoptarse para preservar 

el medio  

ambiente, informando 

expresamente acerca de las 

medidas particulares  

que resulten de aplicación 

según el paraje o entorno en el 

que se desarrollen. 

j) Qualsevol altre punt que, pels 

mitjans, materials, tècniques 

singulars  

utilitzades, àmbit, espai físic o 

naturalesa de l’activitat, hagen de  

conéixer els/les usuaris/es per a 

poder desenrotllar l’activitat. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 6, 

article 10 

j) Cualquier otro extremo que 

por los medios, materiales, 

técnicas  

singulares empleadas, ámbito, 

espacio físico o naturaleza de 

la actividad,  

deban conocer los/las 

usuarios/as para poder 

desarrollar la actividad. 

Desenrotllament de les activitats 

de turisme actiu 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 7, 

capítol V 

Desarrollo de las actividades 

de turismo activo 

Així mateix, i amb les excepcions 

establides per als aparells de  

comunicació, en activitats amb 

itineraris de més de deu 

quilòmetres de  

longitud, o que es desenrotllen 

en àrees d’una extensió superior a 

vint-icinc  

quilòmetres quadrats 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 7, 

article 12 

Asimismo, y  

con las salvedades establecidas 

para los aparatos de 

comunicación, en  

actividades con itinerarios de 

más de diez kilómetros de 

longitud, o que  

se desarrollen en áreas de una 

extensión superior a 
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veinticinco kilómetros  

cuadrados 

les mesures de seguretat i 

condicions i requisits d’ús dels  

seus equips i instal·lacions que 

consideren necessàries per a 

garantir un  

desenrotllament segur de 

l’activitat 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 7, 

article 12 

cuantas medidas de seguridad 

y condiciones y  

requisitos de uso de sus 

equipos e instalaciones 

consideren necesarias  

para garantizar un seguro 

desarrollo de la actividad a 

realizar 

1. Les activitats de turisme actiu 

s’hauran de desenrotllar en les 

condicions  

més adequades per a la protecció 

del medi ambient 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 8, 

article 14 

1. Las actividades de turismo 

activo deberán desarrollarse en 

las  

condiciones más adecuadas 

para la protección del medio 

ambiente 

d) Afecte la declaració 

responsable respecte a les 

llicències o autoritzacions  

municipals, sectorials o d’una 

altra índole que resulten 

preceptives  

per a la realització les activitats 

que es pretenguen desenrotllar. 

DOCV 

núm. 6704 

de 

01.02.2012 

2012/909 
pàgina 9, 

article 20 

d) Afecte a la declaración 

responsable respecto a las 

licencias o  

autorizaciones municipales, 

sectoriales o de otra índole que 

resulten  

preceptivas para el ejercicio de 

las actividades que se 

pretendan desarrollar. 

Res no obsta el fet que puguen 

afegir-se a estes retribucions les 

que tinguen reconegudes pels 

conceptes d’antiguitat i carrera o 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 6709 

de 

08.02.2012 

2012/1201 pàgina 2 

Nada obsta a que a estas 

retribuciones puedan añadirse 

las que pudieran tener 

reconocidas por los conceptos 

de antigüedad y carrera o 

desarrollo profesional 

les actuacions que actualment 

s’estan desenrotllant de manera 

coordinada 

DOCV 

núm. 6978 

de 

05.03.2013 

2013/2375 pàgina 6,  

las actuaciones que 

actualmente se están 

desarrollando de manera  

coordinada 

la Conselleria de Sanitat 

desenrotlla les seues iniciatives 

DOCV 

núm. 6978 

de 

05.03.2013 

2013/2375 pàgina 8 

la Conselleria de Sanidad 

viene desplegando sus  

iniciativas 

«el que han d’aprendre a fer els 

aprenents de llengua per a 

utilitzar una llengua per a la 

comunicació, i els coneixements i 

habilitats que han de 

desenrotllar per a ser capaços 

d’actuar de manera efectiva» 

DOCV 

núm. 6993 

de 

28.03.2013 

2013/2876 

 

«lo que deben aprender a hacer 

las personas que aprenden una 

lengua para utilizarla para la 

comunicación, y los 

conocimientos y habilidades 

que deben desarrollar para ser 

capaces de actuar de manera 

efectiva». 

col•laborar en l’organització i 

desenrotllament dels plans 

d’emergència 

DOCV 

núm. 7043 

de 

11.06.2013 

2013/6096 
pàgina 4, 

article 9 

colaborar en la organización y 

desarrollo de los planes de 

emergencia 

la Conselleria de Sanitat va 

desenrotllar el Sistema Bàsic  

de la Xarxa Valenciana de 

Vigilància en Salut Pública 

DOCV 

núm. 7062 

de 

08.07.2013 

2013/7062 pàgina 1 

la Consellería de Sanidad 

desarrolló el  

Sistema Básico de la Red 

Valenciana de Vigilancia en 

Salud Pública 

La Xarxa de Vigilància 

Microbiològica de la Comunitat 

DOCV 

núm. 7062 
2013/7062 pàgina 1 

La Red de Vigilancia 

Microbiológica de la 
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Valenciana desenrotlla les 

activitats següents 

de 

08.07.2013 

Comunitat Valenciana 

desarrolla las siguientes 

actividades 

actuen en matèria de 

desenrotllament o adaptació de 

les ferramentes informàtiques 

corporatives 

DOCV 

núm. 7062 

de 

08.07.2013 

2013/7062 
pàgina 2, 

article 3 

actúan en materia de desarrollo 

o adaptación  

de las herramientas 

informáticas corporativas 

a) Participar en la presa de 

decisions per al desenrotllament 

i seguiment de l’aplicació de la 

RedMIVA 

DOCV 

núm. 7062 

de 

08.07.2013 

2013/7062 
pàgina 4, 

article 9 

a) Participar en la toma de 

decisiones para el desarrollo y 

seguimiento de la aplicación 

de la RedMIVA 

La implantació i el posterior 

desenrotllament d’esta orde 

DOCV 

núm. 7062 

de 

08.07.2013 

2013/7062 

pàgina 4, 

disposició 

addicional 

única 

La implantación y posterior 

desarrollo de esta orden 

Però, per a això, els agents 

econòmics i socials necessiten 

seguretat, claredat, estabilitat i 

simplificació dels procediments, 

així com certesa en els terminis 

de desenrotllament de les 

actuacions 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 1, 

preàmbul 

Pero, para esto, los agentes 

económicos y sociales 

necesitan seguridad, claridad, 

estabilidad y simplificación de 

los procedimientos, así como 

certidumbre en los plazos de 

desarrollo de las actuaciones. 

L’objectiu de facilitar la 

integració dels pilars d’este 

desenrotllament sostenible en la 

planificació territorial i 

urbanística comporta que la 

reforma legislativa s’adapte a la 

legislació d’avaluació ambiental 

de l’Estat esmentada. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 2, 

preàmbul 

El objetivo de facilitar la 

integración de los pilares de 

este desarrollo sostenible en la 

planificación territorial y 

urbanística, conlleva que la 

reforma legislativa se adapte a 

la citada legislación de 

evaluación ambiental del 

Estado. 

Amb això, s’aconseguirà una 

major legitimitat en les decisions 

territorials que s’adopten respecte 

a estos instruments, les quals 

tenen una elevada repercussió 

sobre la qualitat de vida dels 

ciutadans i sobre el 

desenrotllament sostenible del 

territori 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 2, 

preàmbul 

Con ello, se alcanzará una 

mayor legitimidad en las 

decisiones territoriales que se 

adopten respecto a dichos 

instrumentos, las cuales tienen 

una elevada repercusión sobre 

la calidad de vida de los 

ciudadanos y sobre el 

desarrollo sostenible del 

territorio. 

El primer d’estos, d’aprovació 

autonòmica, definix els elements 

estructurals del territori, mentres 

que el segon, d’aprovació 

municipal, desenrotlla l’anterior 

i incidix en els aspectes de més 

detall relacionats amb la gestió 

urbanística i l’edificació. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 2, 

preàmbul 

El primero de ellos, de 

aprobación autonómica, define 

los elementos estructurales del 

territorio, mientras que el 

segundo, de aprobación 

municipal, desarrolla el 

anterior incidiendo en los 

aspectos de mayor detalle 

relacionados con la gestión 

urbanística y la edificación. 

El títol I fixa amb claredat la 

definició de desenrotllament 

territorial i urbanístic sostenible 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 3, 

III 

El título I fija con claridad la 

definición de desarrollo 

territorial y urbanístico 

sostenible 

Les demandes de 

desenrotllament de sòl han de 

DOCV 

núm. 7329 
2014/7303 

pàgina 3, 

III 

Las demandas de desarrollo de 

suelo deben responder a 

necesidades reales y objetivas 
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respondre a necessitats reals i 

objectives 

de 

31.07.2014 

en el cas de zones que formen 

part de la futura ordenació 

detallada, seran desenrotllades a 

través dels instruments 

corresponents. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 4 

en el caso de zonas que forman 

parte de la futura ordenación 

pormenorizada, serán 

desarrolladas a través de los 

instrumentos 

correspondientes. 

Es restablix el sistema de les 

denominades pliques encreuades; 

el fet que un empresari formule la 

millor proposta urbanística no 

implica que oferisca les millors 

condicions econòmiques per a 

desenrotllar-la. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 5 

Se restablece el sistema de las 

denominadas plicas cruzadas; 

el hecho de que un empresario 

formule la mejor propuesta 

urbanística no implica que 

ofrezca las mejores 

condiciones económicas para 

desarrollarla. 

Anàlogament, es desenrotlla 

més profundament i flexiblement 

el règim de fora d’ordenació 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 6 

Análogamente, se desarrolla 

más profunda y flexiblemente 

el régimen de fuera de 

ordenación 

Este títol també conté les 

condicions per a la implantació 

d’usos i activitats de caràcter 

provisional en els sòls classificats 

com a sòl urbanitzable, fins a la 

incorporació al desenrotllament 

urbanístic per mitjà de la seua 

programació. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 7 

Este título también contiene las 

condiciones para la 

implantación de usos y 

actividades de carácter 

provisional en los suelos 

clasificados como suelo 

urbanizable, hasta su 

incorporación al desarrollo 

urbanístico por medio de su 

programación. 

e) La incorporació dels principis 

del desenrotllament sostenible 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 8, 

article 2 

e) La incorporación de los 

principios del desarrollo 

sostenible 

Article 3. Concepte de 

desenrotllament territorial i 

urbanístic sostenible 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 8, 

article 3 

Artículo 3. Concepto de 

desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible 

El desenrotllament territorial i 

urbanístic sostenible és el que 

satisfà les demandes adequades i 

suficients de sòl 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 8, 

article 3 

El desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible es el que 

satisface las demandas 

adecuadas y suficientes de 

suelo 

a fi de millorar la qualitat de vida 

dels ciutadans i el 

desenrotllament equilibrat del 

territori 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 8, 

article 3 

con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos y el 

desarrollo equilibrado del 

territorio. 

c) Proporcionar una metodologia 

per al disseny eficient del territori 

i una gradació de preferències 

quant a les alternatives dels 

desenrotllaments urbanístics i 

de l’edificació. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 9 

c) Proporcionar una 

metodología para el diseño 

eficiente del territorio y una 

gradación de preferencias en 

cuanto a las alternativas de los 

desarrollos urbanísticos y de la 

edificación. 

d) Orientar de manera preferent 

les possibles alternatives dels 

desenrotllaments urbanístics 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 9 

d) Orientar de manera 

preferente las posibles 

alternativas de los desarrollos 
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cap als sòls de menor valor 

ambiental 

urbanísticos hacia los suelos de 

menor valor ambiental, 

i) Els espais d’interés paisatgístic 

inclosos o declarats com a tals en 

l’Estratègia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, en els 

instruments que la desenrotllen 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 10 

i) Los espacios de interés 

paisajístico incluidos o 

declarados como tales en la 

Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, en los 

instrumentos que la 

desarrollan, 

k) Les zones crítiques per la 

possible incidència de riscos 

naturals, directes i induïts, de 

caràcter significatiu, que estiguen 

delimitats i caracteritzats per la 

normativa de desplegament 

d’esta llei, per l’Estratègia 

Territorial de la Comunitat 

Valenciana o pels instruments 

que la desenrotllen. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 10 

k) Las zonas críticas por la 

posible incidencia de riesgos 

naturales, directos e inducidos, 

de carácter significativo, que 

estén delimitados y 

caracterizados por la 

normativa de desarrollo de la 

presente ley, por la Estrategia 

Territorial de la Comunitat 

Valenciana o por los 

instrumentos que la 

desarrollen. 

integrarà els paisatges de 

rellevància regional definits per 

l’Estratègia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, pels plans 

d’acció territorial que els 

desenrotllen en esta matèria 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 10, 

article 6 

integrando los paisajes de 

relevancia regional definidos 

por la Estrategia Territorial de 

la Comunitat Valenciana, por 

los planes de acción territorial 

que los desarrollen en esta 

materia 

2. A fi de procurar un 

desenrotllament territorial i 

urbanístic 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 11, 

article 7 

2. Con el fin de procurar un 

desarrollo territorial y 

urbanístico 

a) Prioritzarà la culminació dels 

desenrotllaments existents 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 11, 

article 7 

a) Priorizará la culminación de 

los desarrollos existentes 

e) Ordenarà la seqüència espacial 

i la seqüència temporal dels 

desenrotllaments urbanístics 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 11, 

article 7 

e) Ordenará la secuencia 

espacial y la secuencia 

temporal de los desarrollos 

urbanísticos, 

e) Els desenrotllaments 

territorials i urbanístics 

s’integraran en la morfologia del 

territori i del paisatge, 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 12, 

article 8 

e) Los desarrollos territoriales 

y urbanísticos se integrarán en 

la morfología del territorio y 

del paisaje 

b) Adaptarà els nous 

desenrotllaments territorials a la 

disponibilitat de recursos hídrics, 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 12, 

article 9 

b) Adaptará los nuevos 

desarrollos territoriales a la 

disponibilidad de recursos 

hídricos, 

f) Evitarà els nous 

desenrotllaments en les zones de 

risc d’inundació 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 12, 

article 9 

f) Evitará los nuevos 

desarrollos en las zonas de 

riesgo de inundación 

1. Els nous desenrotllaments 

urbans i l’ordenació dels 

existents en els municipis del 

sistema rural valencià definit en 

l’Estratègia Territorial de la 

Comunitat Valenciana 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 13, 

article 11 

1. Los nuevos desarrollos 

urbanos y la ordenación de los 

existentes en los municipios 

del sistema rural valenciano 

definido en la Estrategia 

Territorial de la Comunitat 
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s’adaptaran a les seues 

condicions històriques d’escala, 

morfologia territorial, entorn 

paisatgístic i valor cultural. 

Valenciana se adaptarán a sus 

condiciones históricas de 

escala, morfología territorial, 

entorno paisajístico y valor 

cultural. 

f) Fórmules de governança 

territorial, que permeten la 

cooperació i coordinació 

administrativa i publicoprivada 

per a desenrotllar projectes 

dinamitzadors del territori. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 15, 

article 15 

f) Fórmulas de gobernanza 

territorial, que permitan la 

cooperación y coordinación 

administrativa y público-

privada para desarrollar 

proyectos dinamizadores del 

territorio. 

1. Els plans d’acció territorial són 

instruments d’ordenació 

territorial que desenrotllen, en 

àmbits territorials concrets o en 

àmbits sectorials específics, els 

objectius, els principis i els 

criteris de l’Estratègia Territorial 

de la Comunitat Valenciana 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 15, 

article 16 

1. Los planes de acción 

territorial son instrumentos de 

ordenación territorial que 

desarrollan, en ámbitos 

territoriales concretos o en 

ámbitos sectoriales 

específicos, los objetivos, 

principios y criterios de la 

Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana. 

e) Proposar accions, projectes, 

directrius i fórmules de 

governança territorial, per a 

assegurar un desenrotllament 

territorial eficient i racional. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 15, 

article 16 

e) Proponer acciones, 

proyectos, directrices y 

fórmulas de gobernanza 

territorial, para asegurar un 

desarrollo territorial eficiente y 

racional. 

a) Desenrotllar, completar i, fins 

i tot, modificar aspectes de 

l’Estratègia Territorial de la 

Comunitat Valenciana 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 15, 

article 16 

a) Desarrollar, completar e, 

incluso, modificar aspectos de 

la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana 

1. Les actuacions territorials 

estratègiques tenen per objecte 

l’ordenació, gestió i 

desenrotllament d’intervencions 

territorials singulars de 

rellevància supramunicipal 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 16, 

article 17 

1. Las actuaciones territoriales 

estratégicas tienen por objeto 

la ordenación, gestión y 

desarrollo de intervenciones 

territoriales singulares de 

relevancia supramunicipal, 

e) Efectivitat: executar-se de 

forma immediata, sense perjuí de 

les fases espacials o temporals 

que es prevegen en el seu 

desenrotllament. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 16, 

article 17 

e) Efectividad: ejecutarse de 

forma inmediata, sin perjuicio 

de las fases espaciales o 

temporales que se prevean en 

su desarrollo. 

1.r Actuacions que 

contribuïsquen a millorar la 

competitivitat, la reconversió de 

sectors econòmics, el 

desenrotllament i la innovació 

tecnològica 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 16, 

article 17 

1.º Actuaciones que 

contribuyan a mejorar la 

competitividad, la 

reconversión de sectores 

económicos, el desarrollo y la 

innovación tecnológica 

2. L’ordenació estructural definix 

el model territorial i urbanístic 

del municipi, coordina i regula la 

localització espacial dels usos 

generals en tot el territori 

municipal, classifica el sòl, 

establix les condicions bàsiques 

per al seu desenrotllament i 

sostenibilitat 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 17, 

article 19 

2. La ordenación estructural 

define el modelo territorial y 

urbanístico del municipio, 

coordina y regula la 

localización espacial de los 

usos generales en todo el 

territorio municipal, clasifica 

el suelo, establece las 
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condiciones básicas para su 

desarrollo y sostenibilidad 

L’ordenació estructural s’establix 

en el pla general estructural i pot 

ser modificada pels instruments 

de planejament de 

desenrotllament, en els termes 

establits en esta llei. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 17, 

article 19 

La ordenación estructural se 

establece en el plan general 

estructural y puede ser 

modificada por los 

instrumentos de planeamiento 

de desarrollo, en los términos 

establecidos en esta ley. 

3. L’ordenació detallada 

desenrotlla i concreta 

l’ordenació 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 17, 

article 19 

3. La ordenación 

pormenorizada desarrolla y 

concreta la ordenación 

a) Objectius i indicadors de 

sostenibilitat i de capacitat 

territorial i directrius 

estratègiques del 

desenrotllament previst. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 17, 

article 21 

a) Objetivos e indicadores de 

sostenibilidad y de capacidad 

territorial y directrices 

estratégicas del desarrollo 

previsto. 

i) Condicions de 

desenrotllament de cada un dels 

sectors de planejament urbanístic 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 17, 

article 21 

i) Condiciones de desarrollo de 

cada uno de los sectores de 

planeamiento urbanístico 

2. El pla general estructural ha 

d’expressar quins són els 

instruments d’ordenació 

detallada previstos per al seu 

desenrotllament 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 17, 

article 21 

2. El plan general estructural 

debe expresar cuáles son los 

instrumentos de ordenación 

pormenorizada previstos para 

su desarrollo, 

Article 22. Objectius, llindars i 

indicadors de sostenibilitat 

territorial i directrius 

estratègiques del 

desenrotllament previst 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 18, 

article 22 

Artículo 22. Objetivos, 

umbrales e indicadores de 

sostenibilidad territorial y 

directrices estratégicas del 

desarrollo previsto 

En absència de previsió 

específica per a l’àmbit del pla o 

per als sectors de 

desenrotllament, es considerarà 

que el nombre total d’habitants 

serà el resultant d’aplicar 2,5 

habitants pel nombre de 

vivendes. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 18, 

article 22 

En ausencia de previsión 

específica para el ámbito del 

plan o para los sectores de 

desarrollo, se considerará que 

el número total de habitantes 

será el resultante de aplicar 2,5 

habitantes por el número de 

viviendas. 

4. Les directrius estratègiques del 

desenrotllament del pla general 

estructural s’atindran als 

principis generals de creixement 

territorial 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 18, 

article 22 

4. Las directrices estratégicas 

del desarrollo del plan general 

estructural atendrán a los 

principios generales de 

crecimiento territorial 

c) Les zones de nou 

desenrotllament o expansió 

urbana 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 19, 

article 25 

c) Las zonas de nuevo 

desarrollo o expansión urbana, 

Estos àmbits es desenrotllaran 

com a actuacions aïllades segons 

l’article 72.3.b d’esta llei. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 19, 

article 25 

Estos ámbitos se desarrollarán 

como actuaciones aisladas 

según el artículo 72.3.b de esta 

ley. 

Article 27. Zonificació de zones 

urbanitzades i de nou 

desenrotllament i expansió 

urbana 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 20, 

article 27 

Artículo 27. Zonificación de 

zonas urbanizadas y de nuevo 

desarrollo y expansión urbana 
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Per a les zones urbanitzades i de 

nou desenrotllament i expansió 

urbana, l’ordenació estructural 

establirà: 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 20, 

article 27 

Para las zonas urbanizadas y 

de nuevo desarrollo y 

expansión urbana, la 

ordenación estructural 

establecerá: 

1.r En les zones d’ús dominant 

residencial, existents o de nou 

desenrotllament, el pla 

diferenciarà 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 20, 

article 27 

1.º En las zonas de uso 

dominante residencial, 

existentes o de nuevo 

desarrollo, el plan diferenciará, 

2.n En les zones industrials i 

terciàries, existents o de nou 

desenrotllament, el pla 

diferenciarà 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 20, 

article 27 

2.º En las zonas industriales y 

terciarias, existentes o de 

nuevo desarrollo, el plan 

diferenciará 

4. El pla general estructural 

classificarà com a sòl 

urbanitzable els terrenys que 

zonifique com a zones de nou 

desenrotllament o expansió 

urbana. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 20, 

article 28 

4. El plan general estructural 

clasificará como suelo 

urbanizable los terrenos que 

zonifique como zonas de 

nuevo desarrollo o expansión 

urbana. 

1. Una vegada zonificat el 

territori municipal, el pla general 

estructural delimitarà en el sòl 

urbanitzable i, si és el cas, en el 

sòl urbà, àmbits de planificació i 

gestió urbanística, per al posterior 

desenrotllament detallat, 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 20, 

article 29 

1. Una vez zonificado el 

territorio municipal, el plan 

general estructural delimitará 

en el suelo urbanizable y, en su 

caso, en el suelo urbano, 

ámbitos de planificación y 

gestión urbanística, para su 

posterior desarrollo 

pormenorizado 

1. El pla general estructural 

establirà els criteris 

d’equidistribució que hagen de 

regir el seu desenrotllament 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 20, 

article 30 

1. El plan general estructural 

establecerá los criterios de 

equidistribución que hayan de 

regir su desarrollo 

Article 31. Condicions de 

desenrotllament de cada un dels 

sectors de planejament urbanístic 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 21, 

article 31 

Artículo 31. Condiciones de 

desarrollo de cada uno de los 

sectores de  

planeamiento urbanístico 

Els plans generals estructurals 

determinaran la seqüència lògica 

del seu desenrotllament 

territorial 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 21, 

article 31 

Los planes generales 

estructurales determinarán la 

secuencia lógica de su 

desarrollo territorial 

1.r Plànol del perímetre de la 

urbanització preexistent, ajustat a 

la realitat dels terrenys en situació 

de sòl urbanitzat i de les 

previsions del planejament 

anterior sense desenrotllar 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 21, 

article 34 

1.º Plano del perímetro de la 

urbanización preexistente, 

ajustado a la realidad de los 

terrenos en situación de suelo 

urbanizado y de las previsiones 

del planeamiento anterior sin 

desarrollar 

3. La documentació justificativa 

ha d’acreditar la coherència de 

l’ordenació estructural amb els 

indicadors de sostenibilitat i amb 

les directrius de desenrotllament 

territorial que postule. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 22, 

article 34 

3. La documentación 

justificativa debe acreditar la 

coherencia de la ordenación 

estructural con los indicadores 

de sostenibilidad y con las 

directrices de desarrollo 

territorial que postule. 

1.r Objectius i directrius 

estratègiques del 

desenrotllament territorial 

previst 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 22, 

article 34 

1.º Objetivos y directrices 

estratégicas del desarrollo 

territorial previsto 
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d) Fitxes de gestió, amb criteris, 

determinacions i paràmetres de 

l’ordenació estructural per al 

desenrotllament de cada sector 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 22, 

article 34 

d) Fichas de gestión, con 

criterios, determinaciones y 

parámetros de la ordenación 

estructural para el desarrollo 

de cada sector 

1. L’ordenació detallada 

s’establix com a 

desenrotllament de l’ordenació 

estructural i contindrà les 

determinacions següents 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 22, 

article 35 

1. La ordenación 

pormenorizada se establece 

como desarrollo de la 

ordenación estructural y 

contendrá las siguientes 

determinaciones 

2. Els plans parcials es 

desenrotllaran, en tot el seu 

àmbit, per mitjà d’una o diverses 

unitats d’execució 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 25, 

article 40 

2. Los planes parciales se 

desarrollarán, en todo su 

ámbito, mediante una o varias 

unidades de ejecución 

i establiran els àmbits que s’han 

de desenrotllar per mitjà 

d’actuacions aïllades 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 25, 

article 40 

y establecerán los ámbitos a 

desarrollar mediante 

actuaciones aisladas 

1. Els estudis de detall definixen 

o remodelen volums i 

alineacions, sense que puguen 

modificar altres determinacions 

pròpies del pla que desenrotlla. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 25, 

article 41 

1. Los estudios de detalle 

definen o remodelan 

volúmenes y alineaciones, sin 

que puedan modificar otras 

determinaciones propias del 

plan que desarrolla. 

3. Podran crear els nous vials o 

sòls dotacionals que necessite la 

remodelació tipològica o 

morfològica del volum ordenat, o 

ampliar-los, però sense alterar la 

funcionalitat dels previstos en el 

pla que desenrotllen. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 26, 

article 41 

3. Podrán crear los nuevos 

viales o suelos dotacionales 

que precise la remodelación 

tipológica o morfológica del 

volumen ordenado, o 

ampliarlos, pero sin alterar la 

funcionalidad de los previstos 

en el plan que desarrollen 

2. El catàleg de proteccions haurà 

de contindre tots els elements 

territorials existents en un 

municipi sobre els quals recaiga 

algun tipus de protecció derivada 

de la legislació del patrimoni 

cultural, del patrimoni natural i 

del paisatge, així com dels 

instruments previstos en estes 

legislacions per a la seua 

concreció i desenrotllament. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 26, 

article 42 

2. El catálogo de protecciones 

deberá contener todos los 

elementos territoriales 

existentes en un municipio 

sobre los que recaiga algún 

tipo de protección derivada de 

la legislación del patrimonio 

cultural, del patrimonio natural 

y del paisaje, así como de los 

instrumentos previstos en 

dichas legislaciones para su 

concreción y desarrollo. 

c) Aconseguir un elevat nivell de 

protecció del medi ambient i 

promoure el desenrotllament 

sostenible 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 29, 

article 47 

c) Conseguir un elevado nivel 

de protección del medio 

ambiente y promover el 

desarrollo sostenible 

c) El desenrotllament previsible 

del pla o programa. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 30, 

article 50 

c) El desarrollo previsible del 

plan o programa. 

Article 59. Procediment per al 

desenrotllament d’una actuació 

territorial estratègica 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 38, 

article 59 

Artículo 59. Procedimiento 

para el desarrollo de una 

actuación territorial estratégica 
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A estos efectes, la resolució 

aprovatòria comportarà la 

declaració d’utilitat pública o 

interés social i de la necessitat 

d’urgent ocupació dels béns i 

drets necessaris per a 

desenrotllar l'actuació 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 39, 

article 61 

A tales efectos, la resolución 

aprobatoria comportará la 

declaración de utilidad pública 

o interés social y de la 

necesidad de urgente 

ocupación de los bienes y 

derechos precisos para 

desarrollar la actuación. 

2. Eixos plans limitaran el seu 

contingut als sectors i 

determinacions indispensables 

per a possibilitar un 

desenrotllament urbanístic 

ordenat 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 41, 

article 66 

2. Esos planes limitarán su 

contenido a los sectores y 

determinaciones 

indispensables para posibilitar 

un ordenado desarrollo 

urbanístico 

També són actuacions aïllades les 

que es desenrotllen per mitjà de 

programa 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 42, 

article 72 

También son actuaciones 

aisladas las que se desarrollan 

mediante programa 

4. Les actuacions sobre el medi 

urbà són aquelles definides per la 

llei de l’Estat sobre rehabilitació, 

regeneració i renovació urbanes, 

delimitades com a tals en 

l’ordenació detallada dels 

instruments de planejament 

urbanístic previstos en esta llei o 

en el programa d’actuació aïllada 

o integrada que les desenrotllen. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 43, 

article72 

4. Las actuaciones sobre el 

medio urbano son aquellas 

definidas por la ley del Estado 

sobre rehabilitación, 

regeneración y renovación 

urbanas delimitadas como 

tales en la ordenación 

pormenorizada de los 

instrumentos de planeamiento 

urbanístico previstos en la 

presente ley o en el programa 

de actuación aislada o 

integrada que las desarrollen. 

b) En els sectors de planejament 

parcial que es desenrotllen sense 

estar previstos en el pla general 

estructural 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 45, 

article 77 

b) En los sectores de 

planeamiento parcial que se 

desarrollen sin estar previstos 

en el plan general estructural 

No obstant això, podran 

desenrotllar-se per mitjà 

d’expropiació quan concórreguen 

raons d’especial urgència o 

necessitat 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 53, 

article 97 

No obstante, podrán 

desarrollarse mediante 

expropiación cuando 

concurran razones de especial 

urgencia o necesidad 

d) Planificar la cronologia i les 

etapes per al desenrotllament de 

les obres i actuacions 

reparcel·làries. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 58, 

article 108 

d) Planificar la cronología y 

etapas para el desarrollo de las 

obras y actuaciones 

reparcelatorias. 

a) Plànol d’ordenació de l’àmbit 

d’actuació, que reflectisca 

l’ordenació detallada prèviament 

aprovada que desenrotlle. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 59, 

article 111 

a) Plano de ordenación del 

ámbito de actuación, que 

refleje la ordenación 

pormenorizada previamente 

aprobada que desarrolle. 

g) Promoure les edificacions i les 

activitats privades sobre les 

parcel·les o immobles que se li 

adjudiquen com a conseqüència 

del desenrotllament del 

programa d’actuació integrada 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 60, 

article 112 

g) Promover las edificaciones 

y actividades privadas sobre 

las parcelas o inmuebles que se 

le adjudiquen como 

consecuencia del desarrollo 

del programa de actuación 

integrada 

1. Les administracions públiques, 

ens i organismes del sector públic 

DOCV 

núm. 7329 
2014/7303 

pàgina 62, 

article 119 

1. Las Administraciones 

públicas, entes y organismos 
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competents per a la gestió directa 

del programa d’actuació 

integrada podran escometre la 

seua gestió indirecta per mitjà 

d’empreses mixtes, constituïdes 

per al desenrotllament 

d’actuacions concretes 

de 

31.07.2014 

del sector público competentes 

para la gestión directa del 

programa de actuación 

integrada podrán acometer su 

gestión indirecta mediante 

empresas mixtas, constituidas 

para el desarrollo de 

actuaciones concretas, 

Article 121. Consulta prèvia per 

al desenrotllament d’una 

iniciativa particular de programa 

d’actuació integrada 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 63, 

article 121 

Artículo 121. Consulta previa 

para el desarrollo de una 

iniciativa particular de 

programa de actuación 

integrada 

documents, resolucions i 

previsions oficials que 

condicionen el desenrotllament 

de cada actuació 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 63, 

article 121 

documentos resoluciones y 

previsiones oficiales que 

condicionen el desarrollo de  

cada actuación 

3. L’incompliment per un 

urbanitzador de les condicions 

que afecten el desenrotllament 

d’una altra actuació 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 68, 

article 129 

3. El incumplimiento por un 

urbanizador de las condiciones 

que afecten al desarrollo de 

otra actuación 

Els proponents d’alternatives o 

documents tècnics triats, o 

d’aplicació per al 

desenrotllament del programa 

d’actuació integrada 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 68, 

article 130 

Los proponentes de 

alternativas o documentos 

técnicos elegidos, o de 

aplicación para el desarrollo 

del programa de actuación 

integrada 

l’extemporaneïtat no pertorbe el 

desenrotllament del programa 

d’actuació integrada 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 72, 

article 142 

la extemporaneidad no 

perturbe el desarrollo del 

programa de actuación 

integrada 

1. Quan una mateixa obra pública 

siga de comuna utilitat a diverses 

actuacions connexes, el seu cost 

es repartirà entre estes a mesura 

que es desenrotllen i en 

proporció al respectiu 

aprofitament. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 74, 

article 146 

1. Cuando una misma obra 

pública sea de común utilidad 

a varias actuaciones conexas, 

su coste se repartirá entre ellas 

a medida que se desarrollen y 

en proporción a su respectivo 

aprovechamiento 

1. Les garanties urbanístiques que 

haja de presentar l’urbanitzador a 

favor de l’administració o dels 

propietaris afectats, o les que 

estos aporten en benefici d’esta o 

aquell, siga per al 

desenrotllament de programes 

d’actuació integrades 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 76, 

article 150 

1. Las garantías urbanísticas 

que haya de presentar el 

urbanizador a favor de la 

administración o de los 

propietarios afectados, o las 

que estos aporten en beneficio 

de esta o aquel, sea para el 

desarrollo de programas de 

actuación integradas 

1. Es denomina empresari 

constructor el responsable 

d’executar el projecte 

d’urbanització o projectes 

d’obres que desenrotllen el 

programa d’actuació integrada 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 77, 

article 156 

1. Se denomina empresario 

constructor al responsable de 

ejecutar el proyecto de 

urbanización o proyectos de 

obras que desarrollen el 

programa de actuación 

integrada. 

Com a garantia de transparència, 

la licitació es desenrotllarà sota 

fe pública notarial o 

administrativa 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 78, 

article, 

article 156 

Como garantía de 

transparencia, la licitación se 

desarrollará bajo fe pública 

notarial o administrativa 
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Programes per al 

desenrotllament d’actuacions 

aïllades 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 81 
Programas para el desarrollo 

de actuaciones aisladas 

Article 166. Iniciativa per al 

desenrotllament d’actuacions 

aïllades 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 81, 

article 166 

Artículo 166. Iniciativa para el 

desarrollo de actuaciones 

aisladas 

podran promoure iniciatives de 

programa per al desenrotllament 

d’actuacions aïllades 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 81, 

article 166 

podrán promover iniciativas de 

programa para el desarrollo de 

actuaciones aisladas 

1.r Desenrotllament de les 

relacions entre l’adjudicatari i la 

propietat de la finca 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 82, 

article 167 

1.º Desarrollo de las relaciones 

entre el adjudicatario y la 

propiedad de la finca 

1. Els projectes d’urbanització 

definixen els detalls tècnics de les 

obres públiques previstes pels 

plans que desenrotllen, als quals 

han d'ajustar-se 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 84, 

article 174 

1. Los proyectos de 

urbanización definen los 

detalles técnicos de las obras 

públicas previstas por los 

planes que desarrollan, a los 

que deben ajustarse 

4. Els propietaris d’una actuació 

aïllada d’iniciativa privada que, 

(...), seu desenrotllament en 

règim concertat amb el promotor 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina, 89, 

article 185 

4. Los propietarios de una 

actuación aislada de iniciativa 

privada que, (...), acuerden su 

desarrollo en régimen 

concertado con el promotor 

2. Amb este fi, en el pla o en el 

projecte de reparcel·lació que el 

desenrotlle es delimitarà la 

parcel·la neta que servisca de 

suport a l’ús 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 92, 

article 193 

2. A tal fin, en el plan o en el 

proyecto de reparcelación que 

lo desarrolle se delimitará la 

parcela neta que sirva de 

soporte al uso 

Quan la implantació dels usos 

mencionats siga d’interés per al 

desenrotllament turístic rural 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 94, 

article 197 

Cuando la implantación de los 

mencionados usos sea de 

interés para el desarrollo 

turístico rural 

requerir grans superfícies de sòl 

no edificat per al seu 

desenrotllament, 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 95, 

article 197 

requerir grandes superficies de 

suelo no edificado para su 

desarrollo 

títol jurídic que empare esta 

condició d’agent públic per la 

qual promou l’actuació en el 

desenrotllament i explotació de 

l’activitat normal de servici 

públic 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 96, 

article 199 

título jurídico que ampare esta 

condición de agente público 

por la que promueve  

la actuación en el desarrollo y 

explotación de la actividad 

normal  

de servicio público. 

2. La justificació de la necessitat 

d’emplaçament en el medi rural 

es  

realitzarà valorant la 

impossibilitat física d’ubicar 

l’activitat en un altre  

tipus de sòl, la incidència de 

l’activitat en el desenrotllament 

sostenible  

o en la recuperació natural de les 

zones deprimides 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 98, 

article 203 

2. La justificación de la 

necesidad de emplazamiento 

en el medio  

rural se realizará valorando la 

imposibilidad física de ubicar 

la actividad  

en otro tipo de suelo, la 

incidencia de la actividad en el 

desarrollo  

sostenible o en la recuperación 

natural de las zonas deprimidas 
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7. La resolució de declaració 

d’interés comunitari s’adoptarà 

motivadament  

i serà coherent amb les directrius, 

criteris i determinacions  

del planejament territorial i 

urbanístic aplicable; ponderarà la 

necessitat  

de l’emplaçament proposat en el 

medi rural, la incidència de 

l’activitat  

en el desenrotllament sostenible 

econòmic i social 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

100, article 

206 

7. La resolución de declaración 

de interés comunitario se 

adoptará  

motivadamente y será 

coherente con las directrices, 

criterios y determinaciones  

del planeamiento territorial y 

urbanístico aplicable; 

ponderará  

la necesidad del 

emplazamiento propuesto en el 

medio rural, la incidencia  

de la actividad en el desarrollo 

sostenible económico y social, 

4. En el cas de gestió directa, 

l’execució de l’actuació de 

minimització  

d’impacte podrà desenrotllar-se 

per mitjà de l’aplicació del règim  

de contribucions especials. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

102, article 

211 

4. En el caso de gestión directa, 

la ejecución de la actuación de  

minimización de impacto 

podrá desarrollarse mediante 

la aplicación del  

régimen de contribuciones 

especiales. 

una vegada comprovat que  

estos no tenen autorització 

urbanística, ordenarà, sense més 

tràmit, la  

suspensió immediata de les obres 

o el cessament de l’ús en curs 

d’execució  

o desenrotllament. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

110, article 

233 

comprobado que los mismos 

carecen de autorización 

urbanística, ordenará, sin más  

trámite, la suspensión 

inmediata de las obras o el cese 

del uso en curso  

de ejecución o desarrollo. 

2. La notificació de l’orde de 

suspensió podrà realitzar-se, 

indistintament,  

al promotor, al propietari, al 

responsable de l’acte o, a falta  

d’això, a qualsevol persona que 

es trobe en el lloc d’execució, 

realització  

o desenrotllament, i hi estiga 

relacionada, així com a les 

companyies  

subministradores de servicis 

públics, perquè suspenguen el 

subministrament. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

110, article 

233 

2. La notificación de la orden 

de suspensión podrá realizarse, 

indistintamente,  

al promotor, al propietario, al 

responsable del acto o, en su  

defecto, a cualquier persona 

que se encuentre en el lugar de 

ejecución,  

realización o desarrollo, y esté 

relacionada con el mismo, así 

como a las  

compañías suministradoras de 

servicios públicos, para que 

suspendan el  

suministro. 

4. Si els responsables adduïxen la 

conformitat de la llicència o 

l’orde  

d’execució amb l’actuació 

urbanística, seran convocats 

perquè dins  

dels quinze dies següents es 

personen en el lloc on s’hi 

desenrotlle, i  

s’examinaran els detalls d’esta 

conjuntament amb la inspecció 

urbanística 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

110, article 

233 

4. Si por los responsables se 

aduce la conformidad de la 

licencia u  

orden de ejecución con la 

actuación urbanística, se les 

convocará para  

que dentro de los quince días 

siguientes se personen en el 

lugar donde  

esta se venga desarrollando, 

examinándose los pormenores 

de la misma  

conjuntamente con la 

inspección urbanística 
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1. La funció inspectora serà 

desenrotllada, en l’àmbit de les 

seues  

competències respectives, pels 

municipis i per la Generalitat. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

121, article 

270 

1. La función inspectora será 

desarrollada, en el ámbito de 

sus respectivas  

competencias, por los 

municipios y por la 

Generalitat. 

Es podrà crear una agència de 

protecció del territori com a 

organisme  

públic de naturalesa consorcial, 

dotat de personalitat jurídica,  

pressupost propi i plena 

autonomia en el compliment de 

les seues funcions,  

per al desenrotllament en comú 

per l’administració autonòmica  

i les administracions municipals 

consorciades, de les 

competències en  

matèria de disciplina urbanística. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

122, 

disposició 

addicional 

tercera 

Se podrá crear una Agencia de 

Protección del Territorio como 

organismo  

público de naturaleza 

consorcial, dotado de 

personalidad jurídica,  

presupuesto propio y plena 

autonomía en el cumplimiento 

de sus funciones,  

para el desarrollo en común 

por la Administración 

autonómica  

y las Administraciones 

municipales consorciadas, de 

las competencias  

en materia de disciplina 

urbanística. 

La mateixa opció podrà  

exercitar-se en desenrotllar 

sectors ja aprovats definitivament 

en els  

que s’haguera previst aquella 

cessió. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

124, 

disposició 

transitòria 

tercera 

La misma opción  

podrá ejercitarse al desarrollar 

sectores ya aprobados 

definitivamente en  

los que se hubiera previsto 

aquella cesión. 

El planejament de 

desenrotllament del pla general 

i els programes  

d’actuacions integrades que 

hagen iniciat la seua tramitació 

abans de  

l’entrada en vigor d’esta llei, 

podran ser modificats 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

124, 

disposició 

transitòria 

sèptima 

El planeamiento de desarrollo 

del plan general y los 

programas de  

actuaciones integradas, que 

hubieren iniciado su 

tramitación antes de  

la entrada en vigor de esta ley, 

podrán ser modificados 

L’acord d’aprovació de la 

modificació del pla parcial o un 

altre instrument 

de planejament de 

desenrotllament haurà de fixar 

les conseqüències de la 

subdivisió respecte del programa 

d’actuació integrada  

adjudicat. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

124, 

disposició 

transitòria 

sèptima 

El acuerdo de aprobación de la 

modificación del plan parcial u 

otro  

instrumento de planeamiento 

de desarrollo deberá fijar las 

consecuencias de la 

subdivisión respecto del 

programa de actuación 

integrada adjudicado 

1. Justificació de la necessitat de 

la suspensió i la seua naturalesa,  

total o parcial, respecte de l’àmbit 

i desenrotllament de l’actuació. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

125, 

disposició 

transitòria 

vuitena 

1. Justificación de la necesidad 

de la suspensión y su 

naturaleza,  

total o parcial, respecto del 

ámbito y desarrollo de la 

actuación. 

Igualment, podran aplicar-se a 

l’adquisició de sòl per al 

desenrotllament  
d’equipaments, infraestructures i 

altres finalitats en desplegament  

del planejament urbanístic i 

territorial 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

126, 

disposició 

final 

primera 

Igualmente, podrán aplicarse a 

la adquisición de suelo para el 

desarrollo  

de equipamientos, 

infraestructuras y otras 

finalidades en desarrollo  
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del planeamiento urbanístico y 

territorial. 

e) Els objectius de qualitat 

paisatgística i els criteris 

paisatgístics  

adoptats per a l’elaboració del pla 

a fi de compatibilitzar el 

desenrotllament  
territorial i urbà amb la 

preservació dels valors 

paisatgístics 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

128, 

Annex I 

e) Los objetivos de calidad 

paisajística y criterios 

paisajísticos adoptados  

para la elaboración del plan 

con el fin de compatibilizar el 

desarrollo  

territorial y urbano con la 

preservación de los valores 

paisajísticos 

1.3. Les zones de nou 

desenrotllament es classifiquen 

com a sòl  

urbanitzable i atenent l’ús 

predominant es diferencia entre: 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

132, 

Annex IV 

1.3. Las zonas de nuevo 

desarrollo se clasifican como 

suelo urbanizable  

y atendiendo al uso 

predominante se diferencia 

entre: 

Zona de nou desenrotllament 

residencial (ZND-RE). 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

132, 

Annex IV 

Zona de nuevo desarrollo 

residencial (ZND-RE). 

Zona de nou desenrotllament 

industrial (ZND-IN). 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

132, 

Annex IV 

Zona de nuevo desarrollo 

industrial (ZND-IN). 

Zona de nou desenrotllament 

terciària (ZND-TR). 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

132, 

Annex IV 

Zona de nuevo desarrollo 

terciaria (ZND-TR). 

La diferenciació entre zones es 

realitzarà atenent les ordenances 

particulars  

per a cada una d’estes i, si és el 

cas, la sectorització per al seu 

desenrotllament. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

132, 

Annex IV 

La diferenciación entre zonas 

se realizará atendiendo a las  

ordenanzas particulares para 

cada una de ellas y, en su caso, 

a la sectorización  

para su desarrollo. 

d) En els nous desenrotllaments, 

s’implantarà un recorregut de 

carril  

bici que discórrega, almenys, pels 

eixos principals de l’ordenació i 

que  

connecte, si és el cas, amb la 

xarxa de carril bici ja implantada 

en les  

àrees urbanitzades 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

134, 

Annex IV 

d) En los nuevos desarrollos, 

se implantará un recorrido de 

carrilbici  

que discurra, al menos, por los 

ejes principales de la 

ordenación y  

que conecte, en su caso, con la 

red de carril-bici ya implantada 

en las  

áreas urbanizadas 

2.4. Els elements de la xarxa 

viària dels nous 

desenrotllaments, no  

inclosa en els catàlegs de 

carreteres, s’ajustaran a les 

condicions dimensionals  

següents 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

134, 

Annex IV 

2.4. Los elementos de la red 

viaria de los nuevos 

desarrollos, no  

incluida en los catálogos de 

carreteras, se ajustarán a las 

siguientes  

condiciones dimensionales 

d) En les zones de nou 

desenrotllament, les voreres 

tindran una  

amplària mínima de dos metres. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

135, 

Annex IV 

d) En las zonas de nuevo 

desarrollo, las aceras tendrán 

una anchura  

mínima de 2 metros 
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b) Les fitxes de les zones 

urbanitzades i de les zones de nou 

desenrotllament  
inclouran la informació següent: 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

140, 

Annex V 

b) Las fichas de las zonas 

urbanizadas y de las zonas de 

nuevo  

desarrollo incluirán la 

siguiente información: 

El pla general estructural 

contindrà una fitxa resum para 

cada un  

dels sectors delimitats en les 

zones de nou desenrotllament o 

zones de  

reforma interior i per a les unitats 

d’execució delimitades en el pla 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

140, 

Annex V 

El plan general estructural 

contendrá una ficha resumen 

para cada  

uno de los sectores delimitados 

en las zonas de nuevo 

desarrollo o zonas  

de reforma interior y para las 

unidades de ejecución 

delimitadas en el  

plan 

(9) Condicions d’ordenació: es 

resumiran les condicions 

establides  

en el pla general estructural per a 

la definició de l’ordenació 

detallada  

en els plans de desenrotllament 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

141, 

Annex V 

(9) Condiciones de 

ordenación: se resumirán las 

condiciones establecidas  

en el plan general estructural 

para la definición de la 

ordenación  

pormenorizada en los planes 

de desarrollo. 

FITXA DE ZONA  

(urbanitzada o de nou 

desenrotllament) 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 pàgina 143 

 

c) La pertinència del pla o 

programa per a la integració de 

consideracions  

ambientals, amb l’objecte, en 

particular, de promoure el  

desenrotllament sostenible. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

155, 

Annex 

VIII 

c) La pertinencia del plan o 

programa para la integración 

de consideraciones  

ambientales, con el objeto, en 

particular, de promover el  

desarrollo sostenible. 

ORDE 10/2014, d’1 d’agost, de 

la Conselleria de Sanitat, per la 

qual es desenrotlla el 

procediment d’avaluació 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 pàgina 1 

ORDEN 10/2014, de 1 de 

agosto, de la Consellería de 

Sanidad, por la que se 

desarrolla el procedimiento de 

evaluación 

el sistema de desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 pàgina 1 
el sistema de desarrollo 

profesional 

sistemes de desenrotllament i 

carrera professionals 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 pàgina 1 
sistemas de desarrollo y 

carrera profesionales 

L’avaluació d’estes àrees queda 

condicionada al detall de 

l’operativa i al desenrotllament 

dels oportuns barems 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 pàgina 1 

La evaluación de estas áreas 

queda condicionada al detalle 

de la operativa y al desarrollo 

de los oportunos baremos 

la progressió de grau en els 

sistemes de desenrotllament i 

carrera professionals 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 pàgina 1 

progresión de grado en los 

sistemas de desarrollo y 

carrera profesionales 

tenint en compte que el 

desenrotllament i la carrera 

professionals,  

a diferència de la mera antiguitat 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 pàgina 1 

teniendo en cuenta que el 

desarrollo y la carrera 

profesionales, a diferencia de 

la mera antigüedad 
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la disponibilitat de la informació  

sobre valoració del 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 pàgina 2 

la disponibilidad de la 

información sobre valoración 

del  

desarrollo profesional 

L’objecte d’esta orde és el 

desenrotllament dels sistemes 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 2, 

article 1 

El objeto de la presente orden 

es el desarrollo de los sistemas 

sistemes de desenrotllament i 

carrera professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 2, 

article 1 

sistemas de desarrollo y 

carrera profesional 

per a accedir als diferents graus 

de desenrotllament  

i carrera professional. 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 2, 

article 2 

para acceder a los diferentes  

grados de desarrollo y carrera 

profesional. 

mèrits ja computats per a altres 

graus o que s’hagen desenrotllat 

íntegrament 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 2, 

article 2 

méritos ya computados para 

otros grados o que se hayan 

desarrollado  

íntegramente fuera del periodo 

comprendido 

Adquirit el dret a ingressar al 

sistema de carrera o 

desenrotllament  
professionals 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 2, 

article 3 

Adquirido el derecho a 

ingresar el sistema de carrera o 

desarrollo  

profesionales 

progressió en el sistema de 

desenrotllament o carrera 

professionals 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 3, 

article 4 

progresión en el sistema de 

desarrollo o carrera 

profesionales 

el llindar de compliment 

d’objectius a l’efecte de 

desenrotllament 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 3, 

article 8 

el llindar de compliment 

d’objectius a l’efecte de 

desenrotllament 

A l’efecte de la seua valoració per 

al desenrotllament i carrera 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 6, 

article 16 

Al efecto de su valoración para 

el desarrollo y carrera 

sense dret a percebre el 

complement de desenrotllament 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 7, 

article 17 

sin derecho a percibir el 

complemento de  

desarrollo profesional 

este personal complira al seu dia 

els requisits exigits per a accedir  

al sistema de desenrotllament 

professional. 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 7, 

article 17 

este personal cumpliera en su 

día los requisitos  

exigidos para acceder al 

sistema de desarrollo 

profesional 

Els resultats de la baremació 

seran incorporats com a definitius 

a l’expedient  

de l’interessat perquè puguen ser 

considerats juntament amb la  

sol·licitud de canvi de grau de 

desenrotllament professional. 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pagina 7, 

article 18 

Los resultados de la 

baremación  

serán incorporados como 

definitivos al expediente del 

interesado para  

que puedan ser considerados 

junto con la solicitud de 

cambio de grado  

de desarrollo profesional. 
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Òrgans col·legiats del sistema de 

desenrotllament professional 

regulat 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

capítol IV 

Órganos colegiados del 

sistema de desarrollo 

profesional regulado 

Article 22. Comissió de 

Seguiment del Desenrotllament 

Professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

capítol IV 

Artículo 22. Comisión de 

Seguimiento del desarrollo 

profesional 

La Comissió de Seguiment del 

Desenrotllament professional té  

com a missió vetlar pel 

compliment de les 

responsabilitats 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 22 

La Comisión de Seguimiento 

del desarrollo profesional tiene 

como  

misión velar por el 

cumplimiento de las 

responsabilidades 

La Comissió de Seguiment del 

Desenrotllament Professional 

estarà  

presidida pel director general de 

Recursos Humans 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 22 

La Comisión de Seguimiento 

del desarrollo profesional 

estará presidida  

por el director general de 

Recursos Humanos 

La Comissió de Seguiment del 

Desenrotllament tindrà com a 

funcions  

les següents 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 23 

La Comisión de Seguimiento 

del desarrollo tendrá como 

funciones  

las siguientes 

Subcomissió  

Tècnica per al desenrotllament 

operatiu dels processos 

d’avaluació 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 23 

Subcomisión  

Técnica para el desarrollo 

operativo de los procesos de 

evaluación 

desplegament del sistema de 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 23 

despliegue del sistema de 

desarrollo profesional 

Avaluar el grau de compliment de 

les seues responsabilitats per  

part de tots els agents que 

intervenen en el sistema de 

desenrotllament  
professional. 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 23 

Evaluar el grado de 

cumplimiento de sus 

responsabilidades por  

parte de todos los agentes que 

intervienen en el Sistema de 

Desarrollo  

profesional 

baremació del desenrotllament 

professional i informar-ne 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 23 

baremació del  

desenrotllament professional i 

informar-ne 

Article 24. Subcomissió Tècnica 

per al Desenrotllament i 

Avaluació  

del Desenrotllament 

Professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 24 

Artículo 24. Subcomisión 

Técnica para el Desarrollo y 

Evaluación del  

desarrollo profesional 

La Subcomissió Tècnica per al 

Desenrotllament i Avaluació del  

Desenrotllament Professional té 

com a missió definir 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 24 

La Subcomisión Técnica para 

el Desarrollo y Evaluación del 

desarrollo  

profesional tiene como misión 

definir 

La Subcomissió Tècnica estarà 

presidida pel secretari de la 

Comissió de Seguiment del 

Desenrotllament Professional i 

tindrà quatre vocals 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 8, 

article 24 

La Subcomisión Técnica 

estará presidida por el 

secretario de la Comisión de 

Seguimiento del desarrollo 
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profesional y contará con 

cuatro vocales 

Article 25. Funcions de la 

Subcomissió Tècnica per al 

Desenrotllament  
i Avaluació del Desenrotllament 

Professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 25 

Artículo 25. Funciones de la 

Subcomisión Técnica para el 

Desarrollo y Evaluación del 

desarrollo profesional 

Són funcions de la Subcomissió 

Tècnica per al Desenrotllament i  

Avaluació del Desenrotllament 

Professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 25 

Son funciones de la 

Subcomisión Técnica para el 

Desarrollo y Evaluación del 

desarrollo profesional 

Aprovar les relacions d’entitats i 

mèrits homologables per als 

diferents conceptes de valoració 

del desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 25 

Aprobar las relaciones de 

entidades y méritos 

homologables para los 

diferentes conceptos de 

valoración del desarrollo 

profesional 

Evacuar informes aclaridors de 

les qüestions que plantegen les 

gerències dels centres, així com 

les comissions i comités 

d’avaluació del desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 25 

Evacuar informes aclaratorios 

de las cuestiones que planteen 

las gerencias de los centros así 

como las Comisiones y 

Comités de Evaluación del 

desarrollo profesional 

Posar en coneixement de la 

Comissió per al Seguiment del 

Desenrotllament Professional 

els elements d’avaluació i 

baremació desenrotllats per a la 

seua valoració i validació si és 

procedent. 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 25 

Poner en conocimiento de la 

Comisión para el Seguimiento 

del desarrollo profesional los 

elementos de evaluación y 

baremación desarrollados para 

su valoración y validación si 

procede 

Article 26. Comissions 

d’Avaluació del 

Desenrotllament Professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 26 

Artículo 26. Comisiones de 

Evaluación del desarrollo 

profesional 

Hi haurà una Comissió 

d’Avaluació del 

Desenrotllament Professional 

per cada grup de titulació 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 26 

Existirá una Comisión de 

Evaluación del desarrollo 

profesional por cada grupo de 

titulación 

L’anàlisi, valoració i proposta de 

mesures per a garantir el complet 

desenrotllament 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 27 

El análisis, valoración y 

propuesta de medidas para 

garantizar el completo 

desarrollo 

en el departament de salut o 

centre del sistema de  

desenrotllament i carrera 

professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 9, 

article 27 

en el departamento de salud o 

centro, del Sistema  

de desarrollo y carrera 

profesional 

la millora de la qualitat i altres 

elements per a l’avaluació del  

desenrotllament professional 

elaborats pels caps de servici i 

unitat 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 10, 

article 27 

la mejora de la calidad y otros 

elementos para la evaluación  

del desarrollo profesional 

elaborados por los jefes de 

servicio  

y unidad 

L’avaluació i anàlisi del procés 

de reconeixement de grau i 

progrés  

en el desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 10, 

article 27 

La evaluación y análisis del 

proceso de reconocimiento de 

grado  

y progreso en el desarrollo 

profesional 
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Elevar a la Comissió de 

Seguiment del desenrotllament 

professional  

de la Conselleria de Sanitat la 

documentació 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 10, 

article 27 

Elevar a la Comisión de 

Seguimiento del desarrollo 

profesional  

de la Consellería de Sanidad la 

documentación 

semblants a les descrites per a 

idèntic òrgan  

del sistema de desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 
pàgina 10, 

article 29 

semejantes a las descritas para 

idéntico  

órgano del sistema de 

desarrollo profesional 

En el temps de servicis 

computable a l’efecte de 

desenrotllament i  

carrera professionals 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 

pàgina 10, 

disposició 

transitòria 

primera 

En el tiempo de servicios 

computable al efecto de 

desarrollo y  

carrera profesionales 

El còmput i la valoració del 

període exempt d’avaluació en el 

personal  

a qui és d’aplicació el sistema de 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 

pàgina 11, 

disposició 

transitòria 

primera 

El cómputo y valoración del 

periodo exento de evaluación 

en el  

personal al que le es de 

aplicación el sistema de 

desarrollo profesional 

L’EVES desenrotllarà funcions 

d’assessorament i supervisió 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2015 

2014/7839 

pàgina 11, 

disposició 

addicional 

única 

La EVES desarrollará 

funciones de asesoramiento y 

supervisión 

6. Els efectes sobre el 

desenrotllament equilibrat del 

territori. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 

156, 

Annex 

VIII 

6. Los efectos sobre el 

desarrollo equilibrado del 

territorio. 

atenent criteris, degudament 

acreditats, de solvència, 

funcionalitat, capacitat de gestió i 

desenrotllament tecnològic. 

DOCV 

núm. 7389 

de 

27.10.2014 

2014/9720 
pagina 3, 

article 3 

atendiendo a a criterios, 

debidamente  

acreditados, de solvencia, 

funcionalidad, capacidad de 

gestión  

y desarrollo tecnológico. 

s'han produït importants canvis 

econòmics i socials que han  

de ser tinguts en compte en la 

regulació del sector turístic, en 

general, i  

del desenrotllat en el medi rural, 

en particular 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 2, 

preàmbul 

se han producido importantes 

cambios económicos y 

sociales  

que deben ser tenidos en 

cuenta en la regulación del 

sector turístico,  

en general, y del desarrollado 

en el medio rural, en particular. 

pla que recull, com a mesura a 

adoptar, l’harmonització  

de les legislacions existents en les 

comunitats autònomes  

dins de la normativa europea 

reguladora del mercat interior, 

garantint la  

llibertat d’establiment i la 

prestació del servici i eliminant 

procediments  

i requisits que dificulten el seu 

desenrotllament. 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 2, 

preàmbul 

plan que recoge, como medida 

a  

adoptar, la armonización de las 

legislaciones existentes en las 

comunidades  

autónomas dentro de la 

normativa europea reguladora 

del mercado  

interior, garantizando la 

libertad de establecimiento y la 

prestación  

del servicio y eliminando 

procedimientos y requisitos 

que dificulten su  

desarrollo. 

la disposició que ara s’aprova 

s’enquadra en el procés  

DOCV 

núm. 7394 
2014/9987 

pàgina 2, 

preàmbul 

la disposición que ahora se 

aprueba se encuadra  
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de simplificació administrativa 

que es desenrotlla amb els plans 

de 

de 

03.11.2014 

en el proceso de simplificación 

administrativa que se viene 

desarrollando 

1. Per a desenrotllar l’activitat 

d’allotjament turístic d’interior 

en  

les modalitats previstes en 

l’apartat 1 de l’article 3 d’este 

decret 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 5, 

article 10 

1. Para desarrollar la actividad 

de alojamiento turístico de 

interior  

en las modalidades previstas 

en el apartado 1 del artículo 3 

de este  

decreto 

1. Els que pretenguen 

desenrotllar l’activitat 

d’allotjament turístic  

en cases rurals comunicaran a 

l’administració turística 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 7, 

article 20 

1. Quienes pretendan 

desarrollar la actividad de 

alojamiento turístico  

en casas rurales comunicarán a 

la Administración turística 

3r. Que l’establiment compta 

amb els requisits tècnics generals 

i  

específics exigits per la present 

norma per a la seua classificació, 

i que  

es compromet a mantindre’ls 

durant el desenrotllament de 

l’activitat 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 8, 

article 20 

3.º Que el establecimiento 

cuenta con los requisitos 

técnicos generales  

y específicos exigidos por la 

presente norma para su 

clasificación, y  

que se compromete a 

mantenerlos durante el 

desarrollo de la actividad. 

7m. Si és el cas, que disposa de 

certificació emesa pel tècnic 

director  

de l’execució del projecte, en què 

s’especifique l’adequació de la  

instal·lació a l’activitat que es 

desenrotllarà, i el compliment 

dels requisits  

establits per la normativa 

sectorial d’aplicació. 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 8, 

article 20 

7º. En su caso, que dispone de 

certificación emitida por el 

técnico  

director de la ejecución del 

proyecto, en la que se 

especifique la adecuación  

de la instalación a la actividad 

que vaya a desarrollarse, y el  

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la normativa 

sectorial  

de aplicación. 

el fet de no començar a 

desenrotllar l’activitat en  

el termini de dos mesos des de la 

comunicació efectuada 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 8, 

article 21 

el hecho de no comenzar a 

ejercer la  

actividad en el plazo de dos 

meses desde la comunicación 

efectuada 

Es faculta la persona titular de la 

conselleria competent en matèria  

de turisme per a dictar les 

disposicions necessàries en 

compliment i  

desenrotllament del present 

decret 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 

pàgina 13, 

disposició 

final 

primera 

Se faculta a la persona titular 

de la consellería competente en 

materia  

de turismo para dictar las 

disposiciones necesarias en 

cumplimiento  

y desarrollo del presente 

decreto. 

el dret a rebre assistència 

sanitària contra la malaltia, però 

no s’havien desenrotllat de la 

mateixa manera els esforços 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 pàgina 1 

el derecho a recibir asistencia 

sanitaria frente a la 

enfermedad, pero no se habían 

desarrollado del mismo modo 

los esfuerzos 

el Sistema d’Informació en Salut 

Pública i el desenrotllament 

d’intervencions 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 pàgina 2 

el Sistema d’Informació en 

Salut Pública i el 

desenrotllament 

d’intervencions 
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en este títol es desenrotllen les 

línies d’actuació 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 pàgina 3 
en este título se desarrollan las 

líneas de actuación 

2n. La coordinació dels 

programes municipals de 

prevenció en matèria de trastorns 

addictius que es desenrotllen 

exclusivament en el seu àmbit 

territorial 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 pagina 6 

2º La coordinación de los 

programas municipales de 

prevención en materia de 

trastornos adictivos que se 

desarrollen exclusivamente en 

su ámbito territorial. 

3r. El foment de la participació 

social i de les institucions sense 

ànim de lucre que en el municipi 

desenrotllen les actuacions 

previstes en el pla municipal 

sobre trastorns addictius 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 pàgina 6 

3º El fomento de la 

participación social y de las 

instituciones sin ánimo de 

lucro que en el municipio 

desarrollen las actuaciones 

previstas en el plan municipal 

sobre trastornos adictivos. 

1. El Sistema Valencià de Salut 

garantirà l’exercici i el 

desenrotllament dels drets i el 

compliment dels deures 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 7, 

article 8 

1. El Sistema Valenciano de 

Salud garantizará el ejercicio y 

desarrollo de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes 

d) La instauració i el 

desenrotllament dels sistemes 

d’informació 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 7, 

article 8 

d) La instauración y desarrollo 

de los sistemas de información 

h) El desenrotllament de plans, 

programes, protocols i guies  

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 7, 

article 8  

h) El desarrollo de planes, 

programas, protocolos y guías 

Els diferents departaments del 

Consell amb competències  

en àrees que incidisquen sobre la 

salut de la població hauran de 

considerar  

i desenrotllar les seues propostes 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 8, 

article 12 

Los diferentes departamentos 

del Consell  

con competencias en áreas que 

incidan sobre la salud de la 

población  

deberán considerar y 

desarrollar sus propuestas 

c) Les línies estratègiques a 

desenrotllar i els objectius 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 9, 

article 12 

c) Las líneas estratégicas a 

desarrollar y los objetivos 

d) Els programes i actuacions a 

desenrotllar. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 9, 

article 12 

d) Los programas y 

actuaciones a desarrollar 

i) Els mecanismes i indicadors 

d’avaluació de l’aplicació i 

desenrotllament del pla. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 9, 

article 12 

i) Los mecanismos e 

indicadores de evaluación de la 

aplicación y desarrollo del 

plan. 

4. Reglamentàriament es 

desenrotllarà l’estructura 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 9, 

article 13 

4. Reglamentariamente se 

desarrollará la estructura 

b) Oferir informació necessària 

per a la valoració del grau de 

cobertura  

i atenció sanitària de la població, 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 10, 

article 17 

b) Ofrecer información 

necesaria para la valoración 

del grado de  

cobertura y atención sanitaria 

de la población, así como para 
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així com per al desenrotllament  

de les actuacions 

el desarrollo  

de las actuaciones 

el funcionament del  

Consell de Salut de la Comunitat 

Valenciana i dels consells de 

salut de  

departament es desenrotllaran 

per decret del Consell. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 11, 

article 20 

el funcionamiento del Consejo 

de Salud de la Comunitat 

Valenciana y  

de los consejos de salud de 

departamento se desarrollarán 

por decreto  

del Consell. 

2. La Generalitat promourà la 

participació dels ciutadans i de 

les  

organitzacions socials en què 

estos s’agrupen en el 

desenrotllament de  

les activitats 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 12, 

article 21 

2. La Generalitat promoverá la 

participación de los 

ciudadanos y de  

las organizaciones sociales en 

que éstos se agrupan en el 

desarrollo de  

las actividades 

2. La planificació i el 

desenrotllament de les 

polítiques de salut, 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 12, 

article 22 

2. La planificación y desarrollo 

de las políticas de salud, 

responsabilitat de desenrotllar i 

gestionar la vigilància 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 12, 

article 23 

responsabilidad de desarrollar 

y gestionar la vigilancia 

6. Desenrotllar i mantindre 

xarxes telemàtiques 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 14, 

article 27 

6. Desarrollar y mantener 

redes telemáticas 

als diferents entorns en què estes 

es  

desenrotllen, com ara la família 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 14, 

article 30 

a los diferentes entornos en los 

que  

éstas se desenvuelven, tales 

como la familia 

1. Les accions de promoció de la 

salut es desenrotllaran, en el 

marc  

de les línies estratègiques 

definides en el Pla de Salut 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 14, 

article 31 

1. Las acciones de promoción 

de la salud se desarrollarán, en 

el  

marco de las líneas estratégicas 

definidas en el Plan de Salud 

d) Les actuacions i els programes 

a desenrotllar. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 15. 

article 33 

d) Las actuaciones y 

programas a desarrollar. 

5. Desenrotllar mecanismes 

d’acció en matèria de salut 

laboral. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 17, 

article 39 

5. Desarrollar mecanismos de 

acción en materia de salud 

laboral. 

Els professionals sanitaris que 

desenrotllen la seua activitat 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 20, 

article 46 

Los profesionales sanitarios 

que desarrollen su actividad 

b) Col·laborar en el 

desenrotllament de les activitats 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 21, 

article 53 

b) Colaborar en el desarrollo 

de las actividades 

com a garantia del millor 

desenrotllament físic 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 22, 

article 55 

como garantía del mejor 

desarrollo físico 
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1. La conselleria competent en 

matèria de sanitat, en 

col·laboració amb les 

conselleries competents en 

matèria d’educació i atenció als 

menors, desenrotllarà 

programes educatius 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 22, 

article 56 

1. La conselleria competente 

en materia de sanidad, en 

colaboración con las 

consellerías competentes en 

materia de educación y 

atención a los menores, 

desarrollará programas 

educativos 

el desenrotllament i el 

seguiment de les previsions 

contingudes 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 24, 

article 59 

desarrollo y seguimiento de las 

previsiones contenidas 

actuacions en matèria de 

drogodependències i trastorns 

addictius que es desenrotllen en 

l’àmbit territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 26, 

article 61 

actuaciones en materia de 

drogodependencias y 

trastornos adictivos que se 

desarrollen en el ámbito 

territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

les administracions públiques i 

institucions privades que 

desenrotllen les seues actuacions 

a la Comunitat Valenciana. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 26, 

article 61 

las administraciones públicas e 

instituciones privadas que 

desarrollen sus actuaciones en 

la Comunitat Valenciana. 

2. Correspon a les 

administracions públiques, en els 

seus respectius àmbits de 

competències, desenrotllar, 

promoure, donar suport, 

fomentar, coordinar, controlar i 

avaluar els programes 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 26, 

article 62 

2. Corresponde a las 

administraciones públicas, en 

sus respectivos ámbitos de 

competencias, desarrollar, 

promover, apoyar, fomentar, 

coordinar, controlar y evaluar 

los programas 

afavorirà el desenrotllament de 

programes 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 26, 

article 62 

favoreciendo el desarrollo de 

programas 

La dotació pressupostària per al 

desenrotllament de les 

actuacions 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 30, 

article 77 

La dotación presupuestaria 

para el desarrollo de las 

actuaciones 

l’assistència i la resta 

d’actuacions que desenrotlle en 

matèria 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 30, 

article 77 

asistencia y demás actuaciones 

que se desarrollen 

3. La Generalitat vetlarà per 

l’actuació coordinada dels seus 

departaments en el 

desenrotllament de les 

polítiques d’investigació 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 31, 

article 80 

3. La Generalitat velará por la 

actuación coordinada de sus 

departamentos  

en el desarrollo de las políticas 

de investigación 

a) Establir, gestionar, coordinar i 

avaluar un marc global que 

permeta el desenrotllament de la 

investigació i la innovació en 

l’àmbit sanitari 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 31, 

article 80 

a) Establecer, gestionar, 

coordinar y evaluar un marco 

global que permita el 

desarrollo de la investigación y 

la innovación en el ámbito 

sanitario. 

b) Promoure i facilitar el 

desenrotllament de la 

investigació 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 31, 

article 80 

b) Promover y facilitar el 

desarrollo de la investigación 
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c) Organitzar, gestionar, 

coordinar i avaluar les diferents 

activitats  

encaminades a l’impuls i foment 

de la investigació, 

desenrotllament i  

innovació sanitària. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 31, 

article 80 

c) Organizar, gestionar, 

coordinar y evaluar las 

diferentes actividades  

encaminadas al impulso y 

fomento de la investigación, 

desarrollo e  

innovación sanitaria. 

d) Impulsar, coordinar i realitzar 

el seguiment de plataformes 

cientificotecnològiques  

que promoguen el 

desenrotllament i la innovació 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 31, 

article 80 

d) Impulsar, coordinar y 

realizar el seguimiento de 

plataformas  

científico-tecnológicas que 

promuevan el desarrollo y la 

innovación 

g) Participar amb altres òrgans i 

institucions del seu àmbit en el  

seguiment i desenrotllament 

dels plans i projectes 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 31, 

article 80 

g) Participar con otros órganos 

e instituciones de su ámbito en 

el  

seguimiento y desarrollo de los 

planes y proyectos 

desenrotllament i innovació 

sanitària. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 31, 

article 80 

desarrollo e innovación 

sanitaria. 

amb vista a la comprovació del 

compliment de la normativa 

sanitària que corresponga a 

l’actuació desenrotllada. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 33, 

article 87 

en orden a la comprobación del 

cumplimiento de la normativa 

sanitaria que corresponda a la 

actuación desarrollada. 

L’exercici o desenrotllament de 

qualsevol de les activitats 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 37, 

article 101 

El ejercicio o desarrollo de 

cualquiera de las actividades 

L’exercici o desenrotllament de 

qualsevol de les activitats 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 38, 

article 105 

El ejercicio o desarrollo de 

cualquiera de las actividades 

3. La posada en funcionament 

d’aparells o instal·lacions o 

desenrotllament  
de qualsevol activitat 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 39, 

article 105 

3. La puesta en 

funcionamiento de aparatos o 

instalaciones o desarrollo  

de cualquier actividad 

1. La posada en funcionament 

d’aparells o instal·lacions o el 

desenrotllament 
de qualsevol activitat el precintat 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31.12.2014 

2014/11888 
pàgina 39, 

article 106 

1. La puesta en 

funcionamiento de aparatos o 

instalaciones o el  

desarrollo de cualquier 

actividad cuyo precintado 

Este fet és especialment 

significatiu en  

els països més desenrotllats on la 

innovació en els productes 

DOCV 

núm. 7451 

de 

23.01.2015 

2015/563 
pàgina 2, 

preàmbul 

Este hecho es especialmente  

significativo en los países más 

desarrollados, donde la 

innovación en  

los productos 

A este procés s’unix el 

desenrotllament paraŀlel i 

creixent que, junt 

amb els càmpings, experimenta el 

caravaning. 

DOCV 

núm. 7451 

de 

23.01.2015 

2015/563 
pàgina 3, 

preàmbul 

A este proceso se le une el 

desarrollo paralelo y creciente 

que, junto a  

los campings, viene 

experimentando el caravaning 

d) Que disposa de certificat, emés 

pel tècnic director de l’execució  

del projecte, en el qual 

s’especifique l’adequació de la 

DOCV 

núm. 7451 

de 

23.01.2015 

2015/563 
pàgina 11, 

article 22 

d) Que dispone de 

certificación, emitida por el 

técnico director de  

la ejecución del proyecto, en la 
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instaŀlació a l’activitat  

que s’hi desenrotlle i el 

compliment dels requisits 

establits per la  

normativa sectorial d’aplicació. 

que se especifique la 

adecuación de la  

instalación a la actividad que 

vaya a desarrollarse y el 

cumplimiento  

de los requisitos establecidos 

por la normativa sectorial de 

aplicación. 

La implementació d’esta orde, en 

què el seu únic cost per a la 

Generalitat és el derivat dels 

necessaris desenrotllaments 

d’adaptació en les aplicacions 

informàtiques 

DOCV 

núm. 7454 

de 

30.01.2015 

2015/670 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

La implementación de esta 

orden, en cuanto que su único 

coste para la Generalitat es el 

derivado de los necesarios 

desarrollos de adaptación en 

las aplicaciones informáticas 

portats a través dels mitjans 

ordinaris de desenrotllament, 

actualització i manteniment de 

les mencionades aplicacions 

DOCV 

núm. 7454 

de 

30.01.2015 

2015/670 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

llevados a través de los medios 

ordinarios de desarrollo, 

actualización y mantenimiento 

de dichas aplicaciones 

La implementació d’esta orde, en 

quant que el seu únic cost per a la  

Generalitat és el derivat dels 

necessaris desenrotllaments 

d’adaptació en  

les aplicacions informàtiques 

DOCV 

núm. 7480 

de 

06.03.2015 

2015/1974 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

La implementación de esta 

orden, en cuanto que su único 

coste para  

la Generalitat es el derivado de 

los necesarios desarrollos de 

adaptación  

en las aplicaciones 

informáticas 

portats a través dels  

mitjans ordinaris de 

desenrotllament, actualització i 

manteniment de les  

dites aplicacions 

DOCV 

núm. 7480 

de 

06.03.2015 

2015/1974 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

llevados a través  

de los medios ordinarios de 

desarrollo, actualización y 

mantenimiento  

de dichas aplicaciones 

les que ocupen llocs de 

responsabilitat en funcions de  

control intern i les que 

exercisquen altres llocs claus per 

al desenrotlla·  

ment diari de l’activitat de la 

caixa d’estalvis 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 pàgina 1 

las que ocupen puestos de 

responsabi·  

lidad en funciones de control 

interno y quienes desempeñen 

otros pues·  

tos claves para el desarrollo 

diario de la actividad de la caja 

de ahorros 

totes aquelles que exer·  

cisquen altres llocs clau per al 

desenrotllament diari de 

l’activitat de la  

caixa d’estalvis 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 5, 

sis 

quienes desempeñen otros 

puestos claves para el 

desarrollo diario de la 

actividad  

de la caja de ahorros 

Així mateix,  

hauran de tindre un saldo mitjà en 

comptes no inferiors al que es 

deter·  

mine en les normes que 

desenrotllen esta llei. 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 5, 

set 

Asimismo, deberán tener un 

saldo medio en cuentas no 

inferior a lo que se  

determine en las normas que 

desarrollen esta ley. 

les que exercisquen altres llocs 

clau  

per al desenrotllament diari de 

l’activitat de la caixa 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 5, 

set 

quienes desempeñen otros 

pues· 

tos clave para el desarrollo 

diario de la actividad de la caja 

3. El procediment i les condicions 

per al nomenament, renovació i  

provisió de vacants de les 

persones membres dels òrgans de 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 6, 

nou 

3. El procedimiento y 

condiciones para el 

nombramiento, renova·  

ción y provisión de vacantes de 
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govern es  

determinaran en les normes que 

desenrotllen esta llei 

las personas miembros de los 

órganos  

de gobierno se determinarán en 

las normas que desarrollen la 

presente  

ley. 

1. La persona titular de la direcció 

general o assimilada serà desig·  

nada pel consell d’administració 

entre persones amb capacitat, 

prepara·  

ció tècnica i experiència suficient 

per a desenrotllar les funcions 

pròpies 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 12, 

trenta 

1. La persona titular de la 

dirección general o asimilada 

será desig·  

nada por el consejo de 

administración entre personas 

con capacidad,  

preparación técnica y 

experiencia suficiente para 

desarrollar las funciones 

les persones que assumisquen 

funcions de control intern  

o ocupen llocs claus per al 

desenrotllament diari de 

l’activitat bancària 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 14, 

trenta-sis 

las personas que asuman 

funciones de control interno u  

ocupen puestos claves para el 

desarrollo diario de la 

actividad bancaria. 

2. La finalitat d’estes fundacions 

serà l’atenció i el 

desenrotllament  
de les activitats pròpies de l’obra 

social de les caixes d’estalvis 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 

pàgina 15, 

quaranta-

tres 

2. La finalidad de estas 

fundaciones será la atención y 

desarrollo  

de las actividades propias de la 

obra social de las cajas de 

ahorros 

L’esmenta·  

da federació tindrà personalitat 

jurídica pròpia i plena capacitat 

per al  

desenrotllament de les activitats 

dirigides al compliment dels seus 

fins 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 

pàgina 17, 

quaranta-

huit 

La citada  

federación tendrá personalidad 

jurídica propia y plena 

capacidad para  

el desarrollo de las actividades 

dirigidas al cumplimiento de 

sus fines 

D’una banda, perquè el personal 

ja percep el grau de 

desenrotllament professional 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 pàgina 2 

Por un lado, porque el personal 

ya viene percibiendo el grado 

de desarrollo profesional 

el sistema de desenrotllament 

professional 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 pàgina 2 
el sistema de desarrollo 

profesional 

a) En l’àmbit dels sistemes 

d’informació, dissenyar i 

implantar sistemes físics i 

recomanar millores per a estos, 

desenrotllar les especificacions 

de disseny 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 
pàgina 3, 

article 2 

a) En el ámbito de los sistemas 

de información, diseñar e 

implantar sistemas físicos y 

recomendar mejoras para los 

mismos, desarrollar las 

especificaciones de diseño 

g) Gestionar projectes 

informàtics, disseny i 

desenrotllament de programari. 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 
pàgina 3, 

article 2 

g) Gestionar proyectos 

informáticos, diseño y 

desarrollo de software 

h) Participar en el 

desenrotllament dels plans de 

sistemes 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 
pàgina 3, 

article 2 

h) Participar en el desarrollo de 

los planes de sistemas 

d) Coŀlaborar en el 

desenrotllament de plans de 

sistemes 

DOCV 

núm. 7501 
2015/3185 

pàgina 3, 

article 3 

d) Colaborar en el desarrollo 

de planes de sistemas 
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de 

09.04.2015 

e) Dissenyar i desenrotllar 

programari 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 
pàgina 4, 

article 3 

e) Diseñar y desarrollar 

software. 

g) Analitzar, dissenyar, 

desenrotllar i implantar sistemes 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 
pàgina 4, 

article 3 

g) Analizar, diseñar, 

desarrollar e implantar 

sistemas 

la gestió del qual es troba 

conferida a la Conselleria de 

Sanitat per desenrotllar la seua 

funció 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 
pàgina 4, 

article 5 

cuya gestión se halla conferida 

a la Consellería de Sanidad por 

desarrollar su función en el 

seno de sus instituciones 

sanitarias 

sistema de desenrotllament 

professional en l’àmbit de les 

institucions 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 
pàgina 6, 

article 8 

sistema de desarrollo 

profesional en el ámbito de las 

instituciones 

1. Les cooperatives de qualsevol 

classe, excepte les de crèdit, que 

desenrotllen majoritàriament 

l’activitat cooperativitzada amb 

els seus socis al territori de la 

Comunitat Valenciana 

DOCV 

núm. 7505 

de 

15.04.2015 

2015/3344 
pàgina 2, 

article 1 

1. Las cooperativas de 

cualquier clase, excepto las de 

crédito, que desarrollen 

mayoritariamente la actividad 

cooperativizada con sus socios 

en el territorio de la Comunitat 

Valenciana 

2. Les cooperatives amb secció 

de crèdit utilitzaran l’expressió 

«secció de crèdit», precedint la 

seua denominació, en aquells 

assumptes relacionats amb 

l’activitat específica 

d’intermediació financera que 

desenrotllen. 

DOCV 

núm. 7505 

de 

15.04.2015 

2015/3344 
pàgina 2, 

article 1 

2. Las cooperativas con 

sección de crédito utilizarán la 

expresión «sección de 

crédito», precediendo a su 

denominación, en aquellos 

asuntos relacionados con la 

actividad específica de 

intermediación financiera que 

desarrollen. 

3. Les cooperatives amb secció 

de crèdit es regiran pel que es 

determina en este text refós i en 

les normes que el desenrotllen 

DOCV 

núm. 7505 

de 

15.04.2015 

2015/3344 
pàgina 2, 

article 1 

3. Las cooperativas con 

sección de crédito se regirán 

por lo que se determina en este 

texto refundido y en las 

normas que lo desarrollen 

d’efectuar auditories externes 

especialment referides a 

l’actuació financera 

desenrotllada per la secció de 

crèdit. 

DOCV 

núm. 7505 

de 

15.04.2015 

2015/3344 
pàgina 5, 

article 11 

efectuar auditorías externas 

especialmente referidas a la 

actuación financiera 

desarrollada por la sección de 

crédito 

1. Les infraccions de les 

disposicions establides en este 

text refós i en la normativa que el 

desenrotlle es classifiquen en 

molt greus, greus i lleus 

DOCV 

núm. 7505 

de 

15.04.2015 

2015/3344 
pàgina 5, 

article 12 

1. Las infracciones de las 

disposiciones establecidas en 

el presente texto refundido y 

en la normativa que lo 

desarrolle se clasifican en muy 

graves, graves y leves. 

en les disposicions que el 

desenrotllen que no 

constituïsquen infracció greu 

DOCV 

núm. 7505 

de 

15.04.2015 

2015/3344 
pàgina 6, 

article 12 

en este texto refundido y en las 

disposiciones que lo 

desarrollen que no constituyan 

infracción grave 

5. La direcció general competent 

en matèria de farmàcia i 

DOCV 

núm. 7510 
2015/3559 

pàgina 3, 

article 4 

5. La dirección general 

competente en materia de 
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productes sanitaris podrà 

interrompre i, si és el cas, 

suspendre definitivament el 

desenrotllament de l’estudi 

de 

22.04.2015 

farmacia y productos 

sanitarios podrá interrumpir y, 

en su caso, suspender el 

desarrollo del estudio 

entitats de voluntariat sanitari que 

desenrotllen la seua activitat 

DOCV 

núm. 7524 

de 

13.05.2015 

2015/4374 
pàgina 3, 

article 2 

entidad de voluntariado 

sanitario que desarrolle su 

actividad 

8. Voluntariat sanitari: 

voluntariat que desenrotlla les 

seues activitats 

DOCV 

núm. 7524 

de 

13.05.2015 

2015/4374 pàgina 4 

8. Voluntariado sanitario: 

voluntariado que desarrolla sus 

actividades 

5t L’àmbit territorial (autonòmic, 

provincial, comarcal o 

municipal) d’actuació dels 

programes en matèria de salut 

desenrotllats per l’entitat. 

DOCV 

núm. 7524 

de 

13.05.2015 

2015/4374 
pàgina 5, 

article 6 

5º El ámbito territorial 

(autonómico, provincial, 

comarcal o municipal)  

de actuación de los programas 

en materia de salud 

desarrollados  

por la entidad. 

a) Oferir a la ciutadania 

informació sobre les entitats en 

salut que desenrotllen 

principalment les seues funcions 

a la Comunitat Valenciana. 

DOCV 

núm. 7524 

de 

13.05.2015 

2015/4374 pàgina 6 

a) Ofrecer a la ciudadanía 

información sobre las 

entidades en salud que 

desarrollen principalmente sus 

funciones en la Comunitat 

Valenciana. 

El capítol IV es dedica a regular 

el procediment d’inscripció en el  

Registre General d’Empreses, 

Establiments i Professions 

Turístiques, i 

Valencias’enquadra  

en el procés de simplificació 

administrativa que es desenrotlla  

amb els plans de simplificació i 

reducció de càrregues 

administratives  

de la Generalitat 

DOCV 

núm. 7529 

de 

20.05.2015 

2015/4640 
pàgina 3-4, 

Preàmbul 

El El capítulo IV se dedica a 

regular el procedimiento de 

inscripción  

en el Registro General de 

Empresas, Establecimientos y 

Profesiones Turísticas, 

encuadrándose en el proceso 

de simplificación 

administrativa  

que se viene desarrollando con 

los Planes de Simplificación y 

Reducción  

de Cargas Administrativas de 

la Generalitat 

Les persones que pretenguen 

desenrotllar l’activitat 

d’allotjament  

turístic en algun dels establiments 

previstos en este decret 

DOCV 

núm. 7529 

de 

20.05.2015 

2015/4640 
pàgina 8, 

article 15 

Quienes pretendan desarrollar 

la actividad de alojamiento 

turístico  

en alguno de los 

establecimientos previstos en 

este decreto 

1. Procés patològic: 

desenrotllament o evolució 

d’una patologia 

DOCV 

núm. 7530 

de 

21.05.2015 

2015/4539 
pàgina 2, 

article 3 

1. Proceso patológico: 

desarrollo o evolución de una 

patología 

 

  Empleat   

Context CA Data 
Font-

Referència 

Pàgina, 

paràgraf 
Context ES 

Es disposa que els empleats de 

les empreses de caràcter públic 

DOCV 

núm. 133 de 

01.12.1983 

0428/1983 

Pàgina 3; 

preàmbul 

VI 

Se dispone que los empleados de 

las empresas de carácter público y 



70 

 

i serveis públics dependents de 

l'Administració 

servicios públicos dependientes 

de la Administración 

El Títol Quart contempla 

l'actuació dels poders públics en 

el foment de la utilització del 

valencià en les activitats 

administratives i el seu 

coneixement pels funcionaris i 

empleats públics. 

DOCV 

núm. 133 de 

01.12.1983 

0428/1983 
pàgina 4, 

IX 

El Título Cuarto contempla la 

actuación de los poderes públicos 

en el fomento de la utilización del 

valenciano en las actividades 

administrativas y de su 

conocimiento por los 

funcionarios y empleados 

públicos. 

Les empreses de caràcter 

públic, així com els serveis 

públics directament dependents 

de l'Administració, han de 

garantir que els empleats que 

tenen relació directa amb el 

públic tinguen el coneixement 

suficient del valencià 

DOCV 

núm. 133 de 

01.12.1983 

0428/1983 
pàgina 7, 

article 16 

Las empresas de carácter público, 

así como los servicios públicos o 

directamente dependientes de la 

Administración, han de garantizar 

que los empleados de los mismos 

con relación directa al público 

poseen el conocimiento suficiente 

de valenciano  

El Consell de la Generalitat 

Valenciana propiciarà 

l'ensenyament del valencià als 

funcionaris i empleats públics 

dependents d'aquesta, de 

l'Administració Local i de la 

Central en els termes que amb 

aquesta s'acorda, segons 

principis de gradualitat i 

voluntarietat. 

DOCV 

núm. 133 de 

01.12.1983 

0428/1983 

pàgina 

10, article 

29 

El Consell de la Generalidad 

Valenciana propiciará la 

enseñanza del valenciano a los 

funcionarios y demás empleados 

públicos dependientes de ella, de 

la Administración Local y de la 

Central en los términos en que 

con ésta se acuerde, con arreglo a 

principios de gradualidad y 

voluntariedad 

L'article 16 de l’esmentada Llei 

disposa que «les empreses de 

caràcter públic, així com els 

serveis públics directament 

dependents de l'Administració, 

han de garantir que els 

empleats dels mateixos que 

tenen relació directa amb el 

públic tinguen el coneixement 

suficient del valencià per a 

atendre amb normalitat el servei 

que els és encomanat» 

DOCV 

núm. 1039 

de 

07.04.1989 

0717/1989 Pàgina 2 

El artículo 16 de la mencionada 

ley dispone que «las empresas de 

carácter público, así como los 

servicios públicos directamente 

dependientes de la 

Administración, han de garantizar 

que los empleados de los mismos 

con relación directa al público 

posean el conocimiento suficiente 

del valenciano para atender con 

normalidad el servicio que tienen 

encomendado». 

Professionalitat del personal, 

correcta presentació i vestuari, i 

es valorarà el nombre 

d'empleats, la especialització i 

la proporció d'aquests respecte 

a les places del menjador. 

DOCV 

núm. 945 de 

17.11.1988 

1859/1988 
pàgina 2, 

article 3 

Profesionalidad del personal, 

correcta presentación y vestuario, 

valorándose el número de 

empleados, su especialización y 

su proporción con las plazas del 

comedor 

Els empleats de museus, 

arxius, monuments o llocs 

d'interès artístic, cultural, 

històric, geogràfic i/o ecològic 

que faciliten al públic assistent 

informació relacionada amb el 

lloc, sempre que no perceben 

remuneració per això ni 

realitzen publicitat de la seua 

activitat. 

DOCV 

núm. 2722 

de 

03.04.1996 

0573/1996 
pàgina 2, 

article 4 

Los empleados de museos, 

archivos, monumentos o lugares 

de interés artístico, cultural, 

histórico, geográfico y/o 

ecológico que faciliten al público 

asistente a los mismos 

información relacionada con el 

lugar , siempre y cuando no 

perciban remuneración por ello ni 

realicen publicidad de su 

actividad 
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els empleats podran accedir, 

amb caràcter excepcional, a 

l'Assemblea General pel grup 

de corporacions municipals 

DOCV 

núm. 3044 

de 

28.07.1997 1988/1997 Pàgina 2  

Per a aquest nomenament serà 

requisit indispensable que 

l'empleat tinga la seua 

residència habitual en el terme 

municipal 

DOCV 

núm. 3044 

de 

28.07.1997 1988/1997 Pàgina 2  

El personal excedent en les 

categories de mestre industrial i 

de bugader o planxador només 

podrà reingressar en un plaça 

bàsica de tècnic de 

manteniment o d’empleat de 

bugaderia respectivament 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 

pàgina 

20, article 

48 

El personal excedente en las 

categorías de Maestro Industrial y 

de Lavandero o Planchador, sólo 

podrán reingresar, 

respectivamente, en plaza básica 

de Técnico de Mantenimiento o 

Empleado de Lavandería 

la dita deducció s’assignarà 

proporcionalment entre els 

grups de representació 

d’impositors i empleats, en 

relació amb els percentatges 

establits legalment 

DOCV 

núm. 4514 

de 

04.06.2003 

2003/M5311 
pàgina 6, 

tretze 

dicha deducción se asignará 

proporcionalmente entre los 

grupos de representación de 

impositores y empleados, en 

relación con los porcentajes 

establecidos legalmente 

ha establit un ventall de 

representació per al grup 

d’impositors i empleats així 

com una limitació global per al 

conjunt dels representants 

d’origen públic 

DOCV 

núm. 4476 

de 

08.04.2003 

2003/4167 
pàgina 1, 

preàmbul 

ha establecido unas horquillas de 

representación para el grupo de 

impositores y empleados, así 

como una limitación global para 

el conjunto de los representantes 

de origne público 

incrementant sensiblement la 

participació atorgada al grup 

dels impositors i, en menor 

mesura, al dels empleats 

DOCV 

núm. 4476 

de 

08.04.2003 

2003/4167 
pàgina 2, 

preàmbul 

incrementando sensiblemente la 

participación otorgada al grupo 

de los impositores y, en menor 

medida, al de los empleados. 

d) Els empleats de la caixa 

d’estalvis, amb una participació 

del 12 per cent. 

DOCV 

núm. 4476 

de 

08.04.2003 

2003/4167 
pàgina 3, 

cinqué 

d) Los empleados de la Caja de 

Ahorros, con una participación 

del 12 por ciento 

el percentatge assignat a esta en 

l’apartat 1 del present article es 

repartirà proporcionalment 

entre els grups de representació 

d’impositors i empleats 

DOCV 

núm. 4476 

de 

08.04.2003 

2003/4167 
pàgina 3, 

cinqué 

el porcentaje asignado a la misma 

en el apartado 1 de este artículo se 

repartirá proporcionalmente entre 

los grupos de representación de 

impositores y empleados, 

el qual serà distribuït 

proporcionalment entre els 

grups d’impositors i empleats, 

en relació amb els percentatges 

establits per a cada un d’ells» 

DOCV 

núm. 4476 

de 

08.04.2003 

2003/4167 
pàgina 4, 

cinqué 

el cual será distribuido 

proporcionalmente entre los 

grupos de impositores y 

empleados, en relación con los 

porcentajes establecidos para 

cada uno de ellos» 

El funcionari o empleat públic 

encarregat del Registre 

Centralitzat de Voluntats 

Anticipades de la Comunitat 

Valenciana 

DOCV 

núm. 4846 

de 

21.09.2006 

2004/9560 
pàgina 2, 

article 2 

El funcionario o empleado 

público encargado del Registro 

Centralizado de Voluntades 

Anticipadas de la Comunidad 

Valenciana. 

del pla de formació dels 

empleats públics al servici de la 

Generalitat 

DOCV 

núm. 5518 

de 

23.05.2007 

2007/6564 pàgina 3 

del Plan de Formación de los 

empleados públicos al servicio de 

la Generalitat 
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incidisquen en la formació 

general dels empleats públics 

DOCV 

núm. 5518 

de 

23.05.2007 

2007/6564 pàgina 3 

incidan en la formación general 

de los empleados  

públicos 

La resta de cursos de formació i 

perfeccionament relacionats 

amb la formació dels empleats 

públics 

DOCV 

núm. 5518 

de 

23.05.2007 

2007/6564 pàgina 9 

El resto de cursos de formación y 

perfeccionamiento relacionados 

con la formación de los 

empleados públicos 

d’acord amb el que  

preveu el capítol IV del títol III 

de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 

de  

l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic. 

DOCV 

núm. 5542 

de 

26.06.2007 

2007/8402 pàgina 1 

de acuerdo con lo previsto en el 

capítulo IV del título III de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

5.3.1. IRPF empleats 

DOCV 

núm. 5597 

de 

12.09.2007 

2007/11066 pàgina 17 

 

d′acord amb el que preveu el 

capítol IV del títol III de la Llei 

7/2007, de 12 d′abril, de 

l′Estatut Bàsic de l′Empleat 

Públic. 

DOCV 

núm. 5615 

de 

08.10.2007 

2007/12220 pàgina 2 

de acuerdo con lo previsto en el 

capítulo IV del título III de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

5.3.2. Seguretat Social 

empleats 

DOCV 

núm. 5597 

de 

12.09.2007 

2007/11066 pàgina 17 

 

d’acord amb el que preveu la 

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic 

DOCV 

núm. 6165 

de 

15.12.2009 

2009/14397 pàgina 1 

de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

després de la negociació en la 

Mesa Sectorial de Sanitat, 

d’acord amb el que preveu la 

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic 

DOCV 

núm. 6494 

de 

04.04.2011  

2011/3906 pàgina 1 

previa negociación en la Mesa 

Sectorial de Sanidad, de 

conformidad con lo previsto en la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado 

Público, 

Empleat de bugaderia* 

DOCV 

núm. 6494 

de 

04.04.2011  

2011/3906 pàgina 4 

 

La present orde té com a objecte 

establir un sistema de registre i 

vigilància unificat de les 

exposicions laborals 

accidentals a agents biològics 

de tots els empleats dels centres 

i establiments sanitaris públics i 

dels treballadors dels privats 

DOCV 

núm. 6674 

de 

20.12.2012 

2011/12660 
pàgina 2, 

article 1 

La presente orden tiene por objeto 

establecer un sistema de registro  

y vigilancia unificado de las 

exposiciones laborales 

accidentales a agentes  

biológicos de todos los 

empleados de los centros y 

establecimientos  

sanitarios públicos y de los 

trabajadores de los privados 

El sistema informàtic Registre 

d’Exposicions Biològiques 

Accidentals ha d’estar 

implantat en un termini màxim 

de tres mesos per a la 

notificació de les exposicions 

dels empleats de tots els centres 

DOCV 

núm. 6674 

de 

20.12.2012 

2011/12660 
pàgina 3, 

article 6 

El sistema informático Registro 

de Exposiciones Biológicas 

Accidentales estará implantado 

en un plazo máximo de tres meses 

para la notificación de las 

exposiciones de los empleados de 

todos los centros 
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Foment de la formació dels 

empleats de l’empresa 

DOCV 

núm. 5931 

de 

13.01.2009 

2009/155 
pàgina 9, 

Annex I 

 

Les empreses gestores dels 

habitatges turístics estaran 

obligades  

a incloure, en tota la publicitat 

que efectuen i, siga quin siga, el 

medi  

empleat, el número de registre 

que els haja sigut assignat. 

DOCV 

núm. 651 de 

07.07.2009 

2009/7961 
pàgina 6, 

article 10 

Las empresas gestoras de 

viviendas turísticas estarán 

obligadas  

a incluir, en toda la publicidad 

que efectúen y cualquiera que sea 

el  

medio empleado, el número de 

registro que les haya sido 

asignado. 

Els empleats de la caixa 

d’estalvis, amb una participació 

del 

DOCV 

núm. 6430 

de 

03.01.2010 

2010/14211 
pàgina 5, 

onze 

Los empleados de la caja de 

ahorros, con una participación del 

podran esgotar el seu mandat 

encara  

que hagen deixat de ser 

empleats de la caixa d’estalvis 

DOCV 

núm. 6430 

de 

03.01.2010 

2010/14211 

pàgina 

11, 

cinquena 

podrán agotar su mandato aun 

cuando hayan dejado de ser 

empleados de la caja de ahorros 

com en el pla de cada un dels 

empleats públics 

DOCV 

núm. 6978 

de 

05.03.2013 

2013/2375 pàgina 6 
como en el plano de cada uno de 

los empleados públicos 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic 

DOCV 

núm. 6978 

de 

05.03.2013 

2013/2375 pàgina 9 
Estatuto Básico del Empleado 

Público 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic. 

DOCV 

núm. 7043 

de 

11.062013 

2013/6096 
pàgina 2, 

preàmbul 

Estatuto Básico del Empleado 

Público 

costurera, electricista, empleat 

de bugaderia, llanterner, 

ginecòleg 

DOCV 

núm. 7043 

de 

11.062013 

2013/6096 
pàgina 5, 

article 11 

costurera, electricista, empleado 

de lavandería, fontanero, 

ginecólogo 

formació general d’empleats  

públics 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2014 

2014/7839 
pàgina 4, 

article 12 

formación general de  

empleados públicos 

millora de les capacitats dels  

empleats públics 

DOCV 

núm. 7349 

de 

29.08.2014 

2014/7839 
pàgina 4, 

article 12 

mejora de las capacidades  

de los empleados públicos 

2. Integren el col·lectiu 

d’empleats públics del Sistema 

Valencià de 

Salut, que es referix l’apartat 

anterior 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31,12,2014 

2014/11888 

pàgina 

10, article 

16 

2. Integran el colectivo de 

empleados públicos del Sistema 

Valenciano 

de Salud, a que se refiere el 

apartado anterior 

sancions derivades de les 

infraccions 

comeses pels seus empleats o 

dependents. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31,12,2014 

2014/11888 

pàgina 

35, article 

93 

sanciones derivadas de las 

infracciones cometidas 

por sus empleados o dependientes 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic 

DOCV 

núm. 7501 
2015/3185 pàgina 2 

Estatuto Básico del Empleado 

Público 
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de 

09.04.2015 

 

  Gasto   

Context CA Data 
Font-

Referència 

Pàgina, 

paràgraf 
Context ES 

f) Autoritzar els gastos, 

proposar i ordenar els 

pagaments com a 

conseqüència de l’execució 

del pressupost. 

DOCV núm. 

4339 de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 9, 

article 37 

f) Autorizar los gastos, 

proponer y ordenar los pagos 

como consecuencia de la 

ejecución del presupuesto. 

Única. Limitació al gasto 

DOCV núm. 

6700 de 

26.01.2012 

2012/707 

pàgina 2, 

disposició 

addicional 

Única. Limitación al gasto 

La implantació i 

desplegament posterior d’este 

decret no podrà tindre gens 

d’incidència en la dotació de 

cap dels capítols de gasto 

assignada a la conselleria 

DOCV núm. 

6700 de 

26.01.2012 

2012/707 

pàgina 2, 

disposició 

addicional 

La implantación y posterior 

desarrollo de este decreto no 

podrá tener incidencia alguna 

en la dotación de todos y cada 

uno de los capítulos de gasto 

asignada a la conselleria 

excepte les que puguen 

correspondre per dietes i 

gastos de desplaçament, 

DOCV núm. 

6700 de 

26.01.2012 

2012/707 pàgina 7 

excepto las que puedan 

corresponder por dietas y gastos 

de desplazamiento 

La implementació i el 

posterior desplegament d’este 

decret no podrà tindre cap 

incidència en la dotació de 

tots i cada un dels capítols de 

gasto assignats 

DOCV núm. 

6705 de 

02.02.2012 

2012/1016 

pàgina 4, 

disposició 

addiciona 

tercera 

La implementación y posterior 

desarrollo de este decreto no 

podrá tener incidencia alguna 

en la dotación de todos y cada 

uno de los capítulos de gasto 

asignados 

principals components del 

gasto sanitari, 

DOCV núm. 

6978 de 

05.03.2013 

2013/2375 
pàgina 2, 

preàmbul 

los principales componentes del 

gasto sanitario 

escenaris d’austeritat i 

racionalitat del gasto 

DOCV núm. 

6978 de 

05.03.2013 

2013/2375 
pàgina 2, 

preàmbul 

escenarios de austeridad y 

racionalidad del gasto 

l’àmbit del gasto de productes  

farmacèutics 

DOCV núm. 

6978 de 

05.03.2013 

2013/2375 
pàgina 2, 

preàmbul 

ámbito del gasto de productos 

farmacéuticos 

la major eficiència  

en el gasto sanitari 

DOCV núm. 

6978 de 

05.03.2013 

2013/2375 
pàgina 2, 

preàmbul 

la mayor eficiencia en el gasto 

sanitario 

racionalització del gasto 

farmacèutic 

DOCV núm. 

6978 de 

05.03.2013 

2013/2375 
pàgina 2, 

preàmbul 

racionalización del gasto 

farmacéutico 

assignació prèvia del gasto  

previsible de medicaments 

DOCV núm. 

6978 de 

05.03.2013 

2013/2375 
pàgina 12, 

article 4 

asignación previa del  

gasto previsible de 

medicamentos 

reversió d’una part de 

l’objectiu  

de gasto que es determine 

DOCV núm. 

6978 de 

05.03.2013 

2013/2375 

pàgina 21, 

disposició 

addicional 

primera 

reversión de una parte del 

objetivo de  

gasto que se determine 

Tercera. No increment de 

gasto 

DOCV núm. 

7043 de 

11.06.2013 

2013/6096 

pàgina 5, 

disposició 

addicional 

tercera 

Tercera. No incremento de 

gasto 
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L’entrada en vigor del present 

decret no representa 

increment del gasto i no 

requerix per a la seua 

aplicació recursos humans i 

materials 

DOCV núm. 

7043 de 

11.06.2013 

2013/6096 

pàgina 5, 

disposició 

addicional 

tercera 

La entrada en vigor del presente 

Decreto no representa 

incremento del gasto y no 

requiere para su aplicación 

recursos humanos y materiales 

la dotació de tots i cada un 

dels capítols de gasto 

assignats 

DOCV núm. 

7062 de 

08.07.2013 

2013/7062 

pàgina 4, 

disposició 

addicional 

única 

dotación de todos y cada uno de 

los capítulos de gasto asignados 

incidència en la dotació de 

tots i cada un dels capítols de 

gasto 

DOCV núm. 

7114 de 

19.09.2013 

2013/8995 

pagina 3, 

disposició 

addicional 

única 

incidencia alguna en la dotación 

de todos y cada uno de los 

capítulos de  

gasto 

a) Les càrregues i els gastos 

prorratejables entre els 

adjudicataris de  

finques resultants, que 

s’hagen produït després de 

l’acord d’aprovació  

de la reparcel·lació. 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 50, 

article 90 

a) Las cargas y gastos 

prorrateables entre los 

adjudicatarios de fincas  

resultantes, que se hayan 

producido con posterioridad al 

acuerdo de  

aprobación de la reparcelación. 

6. Criteris de valoració dels 

edificis i la resta d’elements 

que hagen  

de destruir-se i de les 

càrregues i gastos que 

corresponguen als 

adjudicataris. 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 50, 

article 91 

6. Criterios de valoración de los 

edificios y demás elementos 

que  

deban destruirse y de las cargas 

y gastos que correspondan a los 

adjudicatarios. 

c) Afecció real de les finques 

resultants privades al 

compliment de  

les càrregues i al pagament 

dels gastos inherents al procés 

urbanitzador 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 51, 

article 93 

c) Afección real de las fincas 

resultantes privadas al 

cumplimiento  

de las cargas y al pago de los 

gastos inherentes al proceso 

urbanizador. 

i) Gastos de publicitat. 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 65, 

article 123 
i) Gastos de publicidad. 

i) Gastos de publicitat. 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 66, 

article 125 
i) Gastos de publicidad. 

Article 130. Dret de 

reintegrament de gastos de 

projectes 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 68, 

article 130 

Artículo 130. Derecho de 

reintegro de gastos de proyectos 

Els proponents d’alternatives 

o documents tècnics triats, o 

d’aplicació  

per al desenrotllament del 

programa d’actuació 

integrada, si no  

resulten designats 

urbanitzadors, podran 

reclamar d’este, llevat de 

pacte  

en contra, a càrrec de la 

primera quota de les càrregues 

d’urbanització,  

el dret de reintegrament dels 

gastos de projectes, 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 68, 

article 130 

Los proponentes de alternativas 

o documentos técnicos 

elegidos, o  

de aplicación para el desarrollo 

del programa de actuación 

integrada, si  

no resultan designados 

urbanizadores, podrán reclamar 

de este, salvo  

pacto en contrario, con cargo a 

la primera cuota de las cargas 

de urbanización,  

el derecho de reintegro de los 

gastos de proyectos, 

debidamente  
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degudament justificats,  

i incrementats amb un premi 

del vint per cent. 

justificados, e incrementados 

con un premio del veinte por 

cien. 

S'advertirà que estos imports 

seran revisats quan es 

determine  

la quantia definitiva dels 

gastos variables del programa 

d’actuació integrada 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 72, 

article 141 

Se advertirá que dichos 

importes serán  

revisados al determinar la 

cuantía definitiva de los gastos 

variables del  

programa de actuación 

integrada 

segons manifesten en el  

seu escrit d’adhesió al 

programa d’actuació 

integrada, els gastos 

pressupostats  

en este com a màxim, de 

conformitat amb l’article 144 

d’esta  

llei, 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 72, 

article 143 

según manifiesten en su  

escrito de adhesión al programa 

de actuación integrada, los 

gastos presupuestados  

en el mismo como máximo, 

conforme al artículo 144 de  

esta ley, 

2. Els gastos, aranzels, taxes i 

honoraris corresponents a la 

tramitació  

de les actuacions que ha de 

gestionar i impulsar. 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 72, 

article 143 

2. Los gastos, aranceles, tasas y 

honorarios correspondientes a 

la  

tramitación de las actuaciones 

que ha de gestionar e impulsar 

c) Els gastos de gestió de 

l’urbanitzador, quantificats 

com un percentatge  

de la suma dels dos conceptes 

anteriors, tal com figuren en el  

programa d’actuació 

integrada, que inclouen els 

seus gastos generals i  

financers, relatius a 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 73, 

article 144 

c) Los gastos de gestión del 

urbanizador, cuantificados 

como un  

porcentaje de la suma de los dos 

conceptos anteriores, tal como 

figuren  

en el programa de actuación 

integrada 

c) Els gastos per reallotjament 

i retorn d’ocupants a què estos 

tinguen  

dret d’acord amb la legislació 

vigent. 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 74, 

article 144 

c) Los gastos por realojo y 

retorno de ocupantes a los que 

estos  

tengan derecho conforme a la 

legislación vigente. 

3. Els conceptes de l’apartat 2 

es consideraran gastos 

variables aliens  

al preu cert del programa 

d’actuació integrada 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 74, 

article 144 

3. Los conceptos del apartado 2 

se considerarán gastos variables  

ajenos al precio cierto del 

programa de actuación 

integrada 

El cobrament anticipat 

d’inversions futures és  

possible en cas de gestió 

directa, però només quan es 

tracte de gastos  

compromesos prèviament  

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 75, 

article 149 

El cobro anticipado de 

inversiones futuras  

es posible en caso de gestión 

directa, pero solo tratándose de 

gastos  

previamente comprometidos 

3. En gestió directa, 

l’administració que assumisca 

l’execució d’un  

programa d’actuació 

integrada ha de comprometre 

crèdit, a càrrec del  

seu pressupost, que li permeta 

assumir els gastos 

d’urbanització 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 76, 

article 151 

3. En gestión directa, la 

administración que asuma la 

ejecución de  

un programa de actuación 

integrada debe comprometer 

crédito, con  

cargo a su presupuesto, que le 

permita asumir los gastos de 

urbanización 
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El promotor d’una actuació  

aïllada ha de garantir el cost 

de les indemnitzacions i els 

preus justos,  

els gastos del pla de 

reallotjament i retorn i la 

totalitat del cost de les  

obres d’urbanització 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
Pàgina 81, 

article 167 

El promotor de una  

actuación aislada ha de 

garantizar el coste de las 

indemnizaciones y  

justiprecios, los gastos del plan 

de realojo y retorno y la 

totalidad del  

coste de las obras de 

urbanización 

L’import de les multes 

coercitives es  

destinarà preferentment a 

cobrir els gastos que genere 

l’execució subsidiària  

de l’orde incomplida 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 87, 

article 182 

El importe de las multas  

coercitivas se destinará 

preferentemente a cubrir los 

gastos que genere  

la ejecución subsidiaria de la 

orden incumplida, 

2. L’ajuntament serà 

responsable de les 

conseqüències que comporte  

l’adopció injustificada d’estes 

mesures, sense que això 

eximisca el  

propietari de la íntegra 

responsabilitat en la 

conservació dels seus béns  

d’acord amb les exigències de 

la seguretat, al qual seran 

repercutits  

els gastos realitzats per 

l’ajuntament 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 91, 

article 189 

2. El ayuntamiento será 

responsable de las 

consecuencias que comporte  

la adopción injustificada de 

dichas medidas, sin que ello 

exima  

al propietario de la íntegra 

responsabilidad en la 

conservación de sus  

bienes conforme a las 

exigencias de la seguridad, 

siéndole repercutibles  

los gastos realizados por el 

ayuntamiento 

Disposició addicional única. 

Incidència econòmica en la 

dotació de gasto 

DOCV núm. 

7451 de 

23.01.2015 

2015/563 
pàgina 1, 

Índex 

Disposición adicional única. 

Incidencia económica en la 

dotación de gasto 

Única. Incidència econòmica 

en la dotació de gasto 

DOCV núm. 

7451 de 

23.01.2015 

2015/563 

pàgina 15, 

disposició 

addicional 

única 

Única. Incidencia económica en 

la dotación de gasto 

La aplicació i el desplegament 

d’este decret no podrà tindre 

cap  

incidència en la dotació de 

tots i cada un dels capítols de 

gasto assignats  

a la conselleria 

DOCV núm. 

7451 de 

23.01.2015 

2015/563 

pàgina 15, 

disposició 

addicional 

única 

La aplicación y desarrollo de 

este decreto no podrá tener 

incidencia  

alguna en la dotación de todos y 

cada uno de los capítulos de 

gasto  

asignados a la consellería 

Disposició addicional tercera. 

Incidència econòmica en la 

dotació de gasto 
 

2014/9987 
pàgina 1, 

índex 

Disposición adicional tercera. 

Incidencia económica en la 

dotación  

de gasto 

Tercera. Incidència 

econòmica en la dotació de 

gasto 
 

2014/9987 

pàgina 13. 

disposició 

addicional 

tercera 

Tercera. Incidencia económica 

en la dotación de gasto 

La aplicació i desplegament 

d’este decret no podrà tindre 

cap incidència  

en la dotació de tots i cada un 

dels capítols de gasto 

assignats a  

la conselleria  

2014/9987 

pàgina 13. 

disposició 

addicional 

tercera 

La aplicación y desarrollo de 

este decreto no podrá tener 

incidencia  

alguna en la dotación de todos y 

cada uno de los capítulos de 

gasto asignados  
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a la consellería competente en 

materia de turismo 

Els materials i la  

maquinària retirats quedaran a 

disposició de l’interessat, que 

satisfarà  

els gastos de transport i 

custòdia. 

DOCV núm. 

7329 de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 112, 

article 239 

Los materiales y maquinaria 

retirados  

quedarán a disposición del 

interesado, que satisfará los 

gastos de  

transporte y custodia. 

La Generalitat garantirà el 

dret d’accés i assumirà el 

gasto dels 

productes 

DOCV núm. 

7434 de 

31,12,2014 

2014/11888 
pàgina 24, 

article 58 

La Generalitat garantizará el 

derecho de acceso y asumirá el 

gasto 

de los productos 

Seran a càrrec de la persona o 

persones responsables els 

gastos 
derivats de l’adopció de les 

mesures 

DOCV núm. 

7434 de 

31,12,2014 

2014/11888 
pàgina 34, 

article 90 

Serán de cuenta de la persona o 

personas responsables los 

gastos 

derivados de la adopción de las 

medidas 

serà a càrrec de l’infractor els 

gastos que origine la seua 

intervenció, 

depòsit, decomís, transport o 

destrucció. 

DOCV núm. 

7434 de 

31,12,2014 

2014/11888 
pàgina 36, 

article 94 

siendo por cuenta del infractor 

los gastos que origine su 

intervención, depósito, 

decomiso, transporte o 

destrucción 

Segona. No increment del 

gasto públic 

DOCV núm. 

7454 de 

30.01.2015 

2015/670 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

Segunda. No incremento del 

gasto público 

no implicarà augment del 

gasto públic 

DOCV núm. 

7454 de 

30.01.2015 

2015/670 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

no implicará aumento del gasto 

público 

Segona. No increment del 

gasto públic 

DOCV núm. 

7480 de 

06.03.2015 

2015/1974 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

Segunda. No incremento del 

gasto público 

no implicarà augment del 

gasto públic 

DOCV núm. 

7480 de 

06.03.2015 

2015/1974 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

segona 

no implicará aumento del gasto 

público 

Quarta. No-increment del 

gasto 

DOCV núm. 

7501 de 

09.04.2015 

2015/3185 

pàgina 7, 

disposició 

addicional 

quarta 

Cuarta. No incremento del 

gasto 

Disposició addicional única. 

Regla de no gasto públic 

DOCV núm. 

7510 de 

22.04.2015 

2015/3559 
pàgina 1, 

índex 

Disposición adicional única. 

Regla de no gasto público 

Única. Regla de no gasto 

públic 

DOCV núm. 

7510 de 

22.04.2015 

2015/3559 

pàgina 4, 

disposició 

addicional 

única 

Única. Regla de no gasto 

público 

L’aplicació i el desplegament 

d’esta orde no podrà tindre 

cap incidència en la dotació de 

tots i cada un dels capítols de 

gasto assignats a la 

Generalitat 

DOCV núm. 

7510 de 

22.04.2015 

2015/3559 

pàgina 4, 

disposició 

addicional 

única 

La aplicación y desarrollo de 

esta orden no podrá tener 

incidencia alguna en la dotación 

de todos y cada uno de los 

capítulos de gasto asignados a 

la Generalitat 
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Disposició addicional 

primera. Incidència en la 

dotació de gastos 

DOCV núm. 

7524 de 

13.05.2015 

2015/4374 
pàgina 1, 

índex 

Disposición adicional primera. 

Incidencia en la dotación de 

gastos 

Primera. Incidència en la 

dotació de gasto 

DOCV núm. 

7524 de 

13.05.2015 

2015/4374 

pàgina 8, 

disposició 

addicional 

primera 

Primera. Incidencia en la 

dotación de gasto 

la dotació de tots i cada un 

dels capítols de gasto 

assignada 

DOCV núm. 

7524 de 

13.05.2015 

2015/4374 

pàgina 8, 

disposició 

addicional 

primera 

la dotación de todos y cada uno 

de los capítulos de gasto 

asignada 

Disposició addicional tercera. 

Incidència econòmica en la 

dotació del gasto 

DOCV núm. 

7529 de 

20.05.2015 

2015/4640] 
pàgina 1, 

Índex 

Disposición adicional tercera. 

Incidencia económica en la 

dotación del gasto 

un factor de competitivitat  

inqüestionable en les 

destinacions susceptibles de 

captar els clients  

de major nivell de gasto 

turístic. 

DOCV núm. 

7529 de 

20.05.2015 

2015/4640] 
pàgina 3, 

Preàmbul 

un factor  

de competitividad 

incuestionable en los destinos 

susceptibles de captar  

a los clientes de mayor nivel de 

gasto turístico. 

Tercera. Incidència 

econòmica en la dotació de 

gasto 

DOCV núm. 

7529 de 

20.05.2015 

2015/4640] 

pàgina 12, 

disposició 

addicional 

tercera 

Tercera. Incidencia económica 

en la dotación de gasto 

L’aplicació i desplegament 

d’este decret no podrà tindre 

cap incidència  

en la dotació de tots i cada un 

dels capítols de gasto 

assignats a  

esta conselleria 

DOCV núm. 

7529 de 

20.05.2015 

2015/4640] 

pàgina 12, 

disposició 

addicional 

tercera 

La aplicación y desarrollo de 

este decreto no podrá tener 

incidencia  

alguna en la dotación de todos y 

cada uno de los capítulos de 

gasto asignados  

a la consellería competente en 

materia de turismo 

Primera. Incidència en la 

dotació de gastos 

DOCV núm. 

7530 de 

21.05.2015 

2015/4539 

pàgina 6, 

disposició 

addicional 

primera 

Primera. Incidencia en la 

dotación de gastos 

La implantació i posterior 

desplegament d’este decret no 

podrà tindre cap incidència en 

la dotació de tots i cada un 

dels capítols de gasto 

assignats a la conselleria 

DOCV núm. 

7530 de 

21.05.2015 

2015/4539 

pàgina 6, 

disposició 

addicional 

primera 

La implantación y posterior 

desarrollo de este decreto no 

podrá tener incidencia alguna 

en la dotación de todos y cada 

uno de los capítulos de gasto 

asignados a la consellería 

 

  Plantilla   

Context CA Data 
Font-

Referència 

Pàgina, 

paràgraf 
Context ES 

Pel que fa a la plantilla de 

cadascun dels centres i per tal 

d'adequar-les al necessari ús del 

valencià en l'ensenyament: 

DOCV 

núm. 651 de 

01.09.1987 

1483/1987 
Pàgina 2, 

article 5 

Por lo que respecta a la 

plantilla de cada uno de los 

centros y para adecuarlas al 

necesario uso del 

valenciano en la enseñanza 

Proposar al Consell l'aprovació 

de la plantilla del personal al 

servici de la Institució, i la seua 

estructura orgànica. 

DOCV 

núm. 3334 

de 

21.09.1998 

2084/1998 
Pàgina 5, 

article 16 

Proponer al Consell la 

aprobación de la plantilla 

del personal al servicio de 



80 

 

la Institución, y su 

estructura órganica. 

h) Plantilla de personal de 

l'entitat, i política de 

retribucions 

DOCV 

núm. 830 de 

23.05.1988 

0750/1988 
pàgina 2, 

article tercer 

h) Plantilla de personal de 

la entidad y política de 

retribuciones. 

g) Variació en la plantilla de 

l'entitat i en la política de 

retribucions, explicant-hi les 

causes d'aquests canvis 

DOCV 

núm. 830 de 

23.05.1988 

0750/1988 
pàgina 2, 

article quart 

g) Variación en la plantilla 

de la entidad y en la política 

de retribuciones, 

explicando la causa de tales 

cambios. 

Proposar al Consell l’aprovació 

de la plantilla del personal al 

servici de la institució i la seua 

estructura orgànica. 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 7, 

article 27 

Proponer al Consell la 

aprobación de la plantilla 

del personal al servicio de 

la institución y su estructura 

orgánica. 

Proposar al Ple la plantilla de 

personal. 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 8, 

article 32 

Proponer al Pleno la 

plantilla de personal. 

La AVL té una plantilla de 

personal pròpia per a assegurar 

el millor compliment de les 

seues funcions i garantir la seua 

autonomia orgànica i funcional 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 14, 

article 73 

La AVL tiene una plantilla 

de personal propia para 

asegurar el mejor 

cumplimiento de sus 

funciones y garantizar su 

autonomía orgánica y 

funcional 

este decret descriu com a 

pròpies de la categoria de 

Metge d’Urgència Hospitalària, 

passarà a formar part de la 

plantilla del servici d’urgència 

hospitalària 

DOCV 

núm. 4336 

de 

16.09.2002 

2002/9790 

pàgina 2, 

disposició 

addicional 

única 

este decreto describe como 

propias de la categoría de 

Médico de Urgencia 

Hospitalaria, pasará a 

formar parte de la plantilla 

del servicio de urgencia 

hospitalaria 

Este requisit no s’exigirà als 

aspirants que opten als 

concursos de trasllats des d’una 

destinació obtinguda 

mitjançant el procediment de 

redistribució d’efectius per una 

reforma de plantilla. 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 
pàgina 10, 

article 18 

Este requisito no se exigirá 

a los aspirantes que opten a 

los concursos de traslados 

desde destino obtenido 

mediante el procedimiento 

de redistribución de 

efectivos con motivo de 

reforma de plantilla 

Quan els llocs de direcció 

d’unitat, tant sanitària com no 

sanitària, ho tinguen establit en 

les plantilles, es proveiran pel 

sistema de lliure designació, 

d’acord amb el que establix esta 

secció 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 
pàgina 16, 

article 37 

Cuando los puestos de 

Jefatura de Unidad, tanto 

sanitaria como no sanitaria, 

lo tengan así establecido en 

las plantillas 

correspondientes, se 

proveerán por el sistema de 

libre designación, 

conforme lo establecido en 

esta sección 

Es podran cobrir en comissió de 

servicis, a proposta dels 

directors de les institucions, les 

places bàsiques de plantilla 

vacants i les subjectes a reserva 

legal del titular 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 
pàgina 20, 

article 49 

Se podrán cubrir en 

comisión de servicios, a 

propuesta de los directores 

de las instituciones, las 

plazas básicas de plantilla 

vacantes y las sujetas a 

reserva legal del titular. 
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Article 52. Redistribució 

d’efectius amb motiu de 

reforma de plantilla 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 
pagina 21, 

article 52 

Artículo 52. Redistribución 

de efectivos con motivo de 

reforma de plantilla 

Es consideren places de 

categoria bàsica les que no 

s’individualitzen o distingixen 

de les restants places en les 

plantilles corresponents 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 
pagina 21, 

article 52 

Se consideran plazas de 

categoría básica aquellas 

que no se individualizan o 

distinguen de las restantes 

plazas en las 

correspondientes plantillas 

; llocs inclosos en les relacions 

de llocs de treball o plantilles 

dels organismes esmentats, 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 pàgina 28 

puestos incluidos en las 

relaciones de puestos de 

trabajo o plantillas de 

dichos organismos, 

llocs inclosos en les relacions 

de llocs de treball o plantilles 

dels organismes esmentats; així 

com llocs dependents 

DOCV 

núm. 4430 

de 

31.01.2003 

2003/1124 pàgina 28 

puestos incluidos en las 

Relaciones de Puestos de 

Trabajo o plantillas de 

dichos organismo; 

b) Disposar de personal de 

plantilla que tinga una 

formació adequada en matèria 

de gestió administrativa. 

DOCV 

núm. 4529 

de 

24.06.2003 

2003/X7266 
pàgina 2, 

article 3 

b) Disponer de personal de 

plantilla que posea una 

formación adecuada en 

materia de gestión 

administrativa 

Plantilla de personal prevista, 

per categories professional 

DOCV 

núm. 4879 

de 

09.11.2004 

2004/X11363 
pàgina 6, 

article 6 

Plantilla de personal 

prevista, por categorías 

profesionales, 

la persona interessada de què es 

tracte va estar en la seua 

plantilla de personal com a 

DOCV 

núm. 4879 

de 

09.11.2004 

2004/X11363 

pàgina 13, 

disposició 

addicional 

primera 

el interesado de que se trate 

estuvo en su plantilla de 

personal en calidad de 

llocs inclosos en les llistes de  

llocs de treball o plantilles dels 

organismesesmentats 

DOCV 

núm. 5518 

de 

23.05.2007 

2007/6564 pàgina 4 

puestos incluidos en las 

relaciones de puestos de 

trabajo o plantillas de 

dichos organismos, 

la primera incorporació 

definitiva a un  

lloc de plantilla de personal 

sanitari 

DOCV 

núm. 5542 

de 

26.06.2007 

2007/8402 
pàgina 2, 

article 5 

primera incorporación 

definitiva a un puesto de 

plantilla de personal 

sanitario 

Es pot accedir al grau 0 o inicial 

des del mateix moment en què  

s’ocupa de forma definitiva una 

plaça de plantilla de personal 

DOCV 

núm. 5542 

de 

26.06.2007 

2007/8402 
pàgina 4, 

article 12 

Al grado 0 o inicial se 

puede acceder desde el 

mismo momento  

en que se ocupa de forma 

definitiva una plaza de 

plantilla de personal 

Es pot accedir al grau 0 o inicial 

des del mateix moment en què  

s’ocupa de forma definitiva una 

plaça de plantilla de personal 

sanitari 

DOCV 

núm. 5542 

de 

26.06.2007 

2007/8402 
pàgina 4, 

article 13 

Al grado 0 o inicial se 

puede acceder desde el 

mismo momento  

en que se ocupa de forma 

definitiva una plaza de 

plantilla de personal  

sanitario 

la disponibilitat d’horari lectiu 

del professorat de la plantilla 

del centre habilitat per a 

impartir l’ensenyament 

DOCV 

núm. 5614 

de 

05.10.2007 

2007/11989 
pàgina 1, punt 

2 

la disponibilidad de horario 

lectivo del profesorado de 

la plantilla del centro 

habilitado para impartir la 

enseñanza del valenciano 
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El cap del Servici de Gestió de 

Plantilles del Personal Docent 

DOCV 

núm. 5614 

de 

05.10.2007 

2007/11989 
pàgina 3, 

1.Composició 

El jefe del Servicio de 

Gestión de Plantillas del 

Personal Docente 

Es pot accedir al grau 0 o inicial 

des del mateix moment en què 

s′ocupa de forma definitiva una 

plaça de plantilla de personal 

sanitari 

DOCV 

núm. 5615 

de 

08.10.2007 

2007/12220 
pàgina 5, 

article 10 

Al grado 0 o inicial se 

puede acceder desde el 

mismo momento en que se 

ocupa de forma definitiva 

una plaza de plantilla de 

personal sanitario 

Es pot accedir al grau 0 o inicial 

des del mateix moment en què 

s′ocupa de forma definitiva una 

plaça de plantilla de personal 

sanitari 

DOCV 

núm. 5615 

de 

08.10.2007 

2007/12220 
pàgina 6, 

article 15 

Al grado 0 o inicial se 

puede acceder desde el 

mismo momento en que se 

ocupa de forma definitiva 

una plaza de plantilla de 

personal sanitario 

Programes de formació 

acreditats per a tots els 

membres de la plantilla 

DOCV 

núm. 5931 

de 

13.01.2009  

2009/155 
pàgina 9, 

Annex I 

 

h) Plantilla de personal 

prevista per categories 

professionals 

DOCV 

núm. 6293 

de 

21.06.2010 

2010/6575 
pàgina 7, 

article 9 

h) Plantilla de personal 

prevista por categorías 

profesionales 

4. El personal emèrit no ocupa 

cap plaça bàsica ni cap lloc de 

plantilla de l′Agència 

Valenciana de Salut. 

DOCV 

núm. 6421 

de 

21.12.2010 

2010/13689 
pàgina 2, 

article 3 

4. El personal emérito no 

ocupará plaza básica ni 

puesto de plantilla de la 

Agencia Valenciana de 

Salud. 

Única. Aprovació del 

procediment de modificació de 

plantilla 

DOCV 

núm. 6494 

de 

04.04.2011 

2011/3906 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

Única. Aprobación del 

procedimiento de 

modificación de plantilla 

l’aprovació del procediment de 

modificació de plantilla pel 

qual es creen els nous llocs de 

treball en 

DOCV 

núm. 6494 

de 

04.04.2011 

2011/3906 

pàgina 3, 

disposició 

addicional 

aprobación del 

correspondiente 

procedimiento de 

modificación de plantilla 

por el que se creen los 

nuevos puestos de trabajo 

el Decret 215/1999, de 9 de 

novembre, del Consell, que va 

crear la figura de la direcció 

d’assistència sanitària de zona, 

a la qual cosa se suma una 

varietat heterogènia de 

denominacions d’este tipus de 

llocs en les plantilles 

DOCV 

núm. 6709 

de 

08.02.2012  

2012/1201 
pàgina 1, 

preàmbul 

el Decreto 215/1999, de 9 

de noviembre, del Consell, 

que creó la figura de la 

dirección de asistencia 

sanitaria de zona, a lo que 

se suma una heterogénea 

variedad de 

denominaciones de este 

tipo de puestos en las 

plantillas 

La denominació dels llocs de 

personal directiu d’institucions 

sanitàries de la Conselleria de 

Sanitat, tant en les plantilles de 

llocs de treball 

DOCV 

núm. 6709 

de 

08.02.2012  

2012/1201 

pàgina 5, 

disposició 

addicional 

primera 

La denominación de los 

puestos de personal 

directivo de instituciones 

sanitarias de la Conselleria 

de Sanidad, tanto en las 

plantillas de puestos de 

trabajo 
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Per a això, s’han de fer les 

resolucions de modificació de 

plantilla necessàries 

DOCV 

núm. 6709 

de 

08.02.2012  

2012/1201 

pàgina 5, 

disposició 

addicional 

primera 

para lo que se llevarán a 

efecto las oportunas 

resoluciones de 

modificación de plantilla 

Equivalències entre les 

denominacions dels llocs de 

treball del personal directiu 

d’institucions sanitàries de la 

Conselleria de Sanitat com 

apareixen en les plantilles de 

llocs de treball i les que 

corresponen amb l’aplicació 

d’este decret 

DOCV 

núm. 6709 

de 

08.02.2012  

2012/1201 
pàgina 7, 

Annex I 

 

també podran ser elegides, 

directament, per la plantilla, si 

així es determina en els seus 

estatuts 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 8, 

catorze 

también podrán elegirse, 

directamente, por la 

plantilla, si así se determina 

en sus estatutos. 

Les persones que formen part 

de la candidatura hauran de 

tindre, com a mínim, una 

antiguitat de dos anys en la 

plantilla. 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 8, 

catorze 

Las personas que formen 

parte de la candidatura 

habrán de tener, como 

mínimo, una antigüedad de 

dos años en la plantilla 

 

  Reunir   

Context CA Data 
Font-

Referència 

Pàgina, 

paràgraf 
Context ES 

professors provisionals o 

interins que tinguen 

l'especialitat o que 

reunesquen les condicions 
expressades en l'esmentat 

article 

DOCV 

núm. 191 de 

25.09.1984 

0752/1984 

pàgina 3, 

article 

tercer 

profesores provisionales o 

interinos que tengan la 

especialidad o que reúnan las 

condiciones expresadas en el 

citado artículo  

els professors a contractar per 

centre hauran de reunir les 

condicions de titulació 

al·ludides al punt 1 d'aquests 

articles. 

DOCV 

núm. 191 de 

25.09.1984 

0752/1984 

pàgina 4, 

article 

quart 

los profesores a contratar por el 

centro deberán reunir las 

condiciones de titulación 

aludidas en el punto 1 de estos 

artículos. 

El local on s'ubique el Centre 

de Planificació Familiar haurà 

de reunir les condicions 

d'habitabilitat i higiene 

requerides per a qualsevol 

establiment sanitari i disposar 

com a mínim d'un espai físic 

que hi incloga 

DOCV 

núm. 570 de 

21.04.1987 

0667/1987 pàgina 2 

El local donde se ubique el 

Centro de Planificación 

Familiar deberá reunir las 

condiciones de habitabilidad e 

higiene requeridas para 

cualquier establecimiento 

sanitario y disponer como 

mínimo de un espacio físico que 

incluya: 

Juntament amb aquesta 

modificació s'incorpora la 

distinció al plat de cuina 

valenciana, concebuda per 

incentivar aquells establiments 

que, tot i no reunir les 

condicions necessàries per 

poder optar per la distinció a la 

qualitat global, hi destaquen 

notablement per l'acceptació i 

DOCV 

núm. 945 de 

17.11.1988 

1859/1988 pàgina 1 

Junto a esta modificación se 

incorpora la distinción al plato 

de cocina valenciana, concebido 

para incentivar a aquellos 

establecimientos que no 

reuniendo las condiciones 

necesarias para poder optar a la 

distinción a la calidad global, 

destacan en cambio 

notablemente por la aceptación 
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la presentació d'algun dels seus 

plats. 

y presentación de alguno de sus 

platos 

Igualment es distingirà aquells 

establiments que, sense reunir 

les condicions globals 

establertes al paràgraf anterior, 

compten en la seua oferta amb 

un Plat concret de Cuina 

Valenciana 

DOCV 

núm. 945 de 

17.11.1988 

1859/1988 
pagina 2, 

article 1 

Igualmente se distinguirá a 

aquellos establecimientos que, 

sin reunir las condiciones 

globales establecidas en el 

párrafo anterior, cuenten en su 

oferta con un Plato concreto de 

Cocina Valenciana 

Les zones d'acampada 

autoritzada i les àrees 

recreatives hauran de reunir 

com a mínim les 

característiques següents: 

DOCV 

núm. 2391 

de 

21.11.1994 

2555/1994 
pàgina 2, 

article onze 

Las zonas de acampada 

autorizada y las áreas 

recreativas deberán reunir como 

mínimo las siguientes 

características 

Podran accedir a les proves 

d'habilitació de guia turístic de 

la Comunitat Valenciana les 

persones físiques que 

reunesquen els requisits 

següents: 

DOCV 

núm. 2722 

de 

03.04.1996 

0573/1996 
pàgina 3, 

article 9 

Podrán acceder a las pruebas de 

habilitación de guía turístico de 

la Comunidad Valenciana las 

personas físicas que reúnan los 

siguientes requisitos 

El titular de l'allotjament haurà 

de posar a disposició dels 

usuaris les unitats 

d'allotjament que reunisquen 

les característiques pactades. 

DOCV 

núm. 2932 

de 

18.02.1997 

0406/1997 
pàgina 2, 

article 8 

El titular del alojamiento deberá 

poner a disposición de los 

clientes las unidades de 

alojamiento que reúnan las 

características pactadas 

Els locals hauran de reunir les 

característiques següents 

DOCV 

núm. 2935 

de 

21.02.1997 

0423/1997 
pàgina 3, 

article 4 

Los locales deberán reunir las 

siguientes características 

La AVL estarà formada per 

vint-i-un acadèmics que 

hauran de reunir els següents 

requisits 

DOCV 

núm. 3334 

de 

21.09.1998 

2084/1998 
pàgina 4, 

article 10 

La AVL estará compuesta por 

veintiún académicos que 

deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

pel qual  

es regulen les acampades i l’ús 

d’instal·lacions recreatives a 

les  

forests de la Comunitat 

Valenciana, i reunir les 

característiques que  

s’estableixen en el seu l’article 

DOCV 

núm. 3725 

de 

04.06.2000 

2000/2609 
pàgina 1, 

article 3 

por el que se regulan las 

acampadas y el uso de 

instalaciones recreativas  

en los montes de la Comunidad 

Valenciana, y reunir las 

características  

que se establecen en su artículo 

La AVL està formada per vint-

i-un acadèmics, que hauran de 

reunir els requisits següents 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 3, 

article 8 

La AVL está formada por 

veintiún académicos, que 

deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

Els candidats hauran de reunir 

necessàriament les 

condicions establides en 

l’article 10 de la Llei 7/1998, i 

caldrà que tinguen l’aval d’un 

terç dels membres de dret del 

Ple. 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 4, 

artilce 13 

Los candidatos deberán reunir 

necesariamente las condiciones 

establecidas en el artículo 10 de 

la Ley 7/1998, y tener el aval de 

un tercio de los miembros de 

derecho del Pleno. 

Els acadèmics proposaran 

nous candidats, els quals 

hauran de reunir 

necessàriament les 

condicions establides en 

l’article 10 de la Llei 7/1998 

DOCV 

núm. 4339 

de 

19.09.2002 

2002/9996 
pàgina 5, 

article 15 

Los académicos propondrán 

nuevos candidatos, que 

necesariamente deberán cumplir 

las condiciones establecidas en 

el artículo 10 de la Ley 7/1998 
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la designació dels grups 

d’impositors i corporacions 

municipals podrà recaure en 

terceres persones que, no sent 

consellers generals, 

reunisquen els adequats 

requisits de professionalitat, 

(DOCV 

núm. 4476 

de 

08.04.2003 

2003/4167 
pàgina 4, 

onze 

la designación de los grupos de 

impositores y corporaciones 

municipales podrá recaer en 

terceras personas que, no siendo 

consejeros generales, reúnan los 

adecuados requisitos de 

profesionalidad, 

«Els vocals del Consell 

d’Administració que no siguen 

consellers generals, a què es 

referix l’article anterior, 

hauran de reunir els mateixos 

requisits 

(DOCV 

núm. 4476 

de 

08.04.2003 

2003/4167 
pàgina 4, 

dotze 

«Los vocales del Consejo de 

Administración que no sean 

consejeros generales, a que se 

refiere el artículo anterior, 

deberán reunir los mismos 

requisitos 

Podran accedir a les proves 

d’habilitació de guia turístic de 

la 

Comunitat Valenciana les 

persones físiques que 

reunisquen els requisits 
següents: 

DOCV 

núm. 5153 

de 

13.12.2005 

2005/X13637 
pàgina 2, 

article 1 

Podrán acceder a las pruebas de 

habilitación de guía turístico de  

la Comunidad Valenciana las 

personas físicas que reúnan los 

siguientes  

requisitos 

s’establixen mitjançant esta 

disposició de caràcter general 

els requisits que han de 

reunir per a poder ser 

declarades Festes d’Interés 

Turístic de la Comunitat 

Valenciana 

DOCV 

núm. 5315 

de 

01.08.2006 

2006/9302 pàgina 1 

se establecen por medio de esta 

disposición de carácter general 

los requisitos que deben reunir 

para poder ser declaradas fiestas 

de Interés Turístico de la 

Comunitat Valenciana 

1. Podran participar en el 

concurs per a la selecció i 

l’adjudicació  

del present programa 

d’actuació integrada totes les 

persones, naturals  

o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguen plena 

capacitat  

d’obrar, siguen o no 

propietàries dels terrenys 

afectats i reunisquen les  

condicions de solvència 

econòmica i financera, tècnica 

i professional  

exigibles segons les presents 

bases. 

DOCV 

núm. 5408 

de 

15.12.2006 

2006/14606 
pàgina 5, 

Base XIII 

1. Podrán participar en el 

concurso para la selección y 

adjudicación  

del presente Programa de 

Actuación Integrada todas las 

personas,  

naturales o jurídicas, españolas 

o extranjeras, que tengan plena 

capacidad  

de obrar, sean o no propietarias 

de los terrenos afectados y 

reúnan  

las condiciones de solvencia 

económica y financiera, técnica 

y profesional  

exigibles según las presentes 

Bases. 

hauran de reunir les 

condicions següents 

DOCV 

núm. 5597 

de 

12.09.2007 

2007/11066 
pàgina 2, 

article 2 

deberán reunir las siguientes 

condiciones 

Els establiments que 

pretenguen obtindre dita 

especialitat hauran de  

reunir les condicions 
següents 

DOCV 

núm. 5931 

de 

13.1.2009 

2009/155 
pàgina 3, 

article 6 

Los establecimientos que 

pretendan obtener dicha 

especialidad deberán  

reunir las siguientes condiciones 

b) Reunir les condicions 

tècniques exigides pels 

organismes competents  

per a la instal·lació de 

DOCV 

núm. 5931 

de 

13.1.2009 

2009/155 
pàgina 4, 

article 12 

b) Reunir las condiciones 

técnicas exigidas por los 

organismos competentes  

para la instalación de 



86 

 

maquinària i útils relatius a la 

climatització 

maquinaria y útiles relativos a la 

climatización 

1. Els Servicis d’Atenció i 

Informació al Pacient, a la 

vista de la sol·licitud, han de 

comprovar que el sol·licitant 

reunix els requisits i aporta la 

documentació 

DOCV 

núm. 6041 

de 

23.06.2009 

2009/7337 
pàgina 3, 

article 7 

1. Los Servicios de Atención e 

Información al Paciente, a la 

vista de la solicitud, 

comprobarán que el solicitante 

reúne los requisitos y aporta la 

documentación 

3. En el cas que siga estimada, 

correspon a la direcció de 

l’hospital reunir les proves 

diagnòstiques 

DOCV 

núm. 6041 

de 

23.06.2009 

2009/7337 
pàgina 3, 

article 7 

3. En el caso en que sea 

estimada, corresponde a la 

Dirección del Hospital reunir las 

pruebas diagnósticas 

terceres persones que, no sent 

consellers generals, 

reunisquen els requisits 
adequats de professionalitat 

DOCV 

núm. 6430 

de 

03.01.2011  

2010/14211 
pàgina 6, 

divuit 

terceras personas que, no siendo 

consejeros generales, reúnan los 

adecuados requisitos de 

profesionalidad 

els vocals del Consell 

d’Administració que no siguen 

consellers generals, a què es 

referix l’article anterior, 

hauran de reunir els mateixos 

requisits 

DOCV 

núm. 6430 

de 

03.01.2011  

2010/14211 
pàgina 7, 

dinou 

los Vocales del Consejo de 

Administración que no sean 

Consejeros Generales, a que se 

refiere el artículo anterior, 

deberán reunir los mismos 

requisitos 

les persones designades hauran 

de reunir els requisits 

adequats de professionalitat i 

honorabilitat 

DOCV 

núm. 6430 

de 

03.01.2011  

2010/14211 
pàgina 9, 

trenta-un 

las personas designadas deberán 

reunir los adecuados requisitos 

de profesionalidad 

Concretament, els capítols I a 

IV del citat títol estableixen 

allò  

referent al concepte de 

municipi turístic, indicant de 

forma expressa  

les condicions que 

necessàriament hauran de 

reunir els municipis per a  

ser declarats turístics 

DOCV 

núm. 6202 

de 

09.02.2010  

2010/1300 pàgina 1 

Concretamente, los capítulos I a 

IV del citado título establecen  

lo referente al concepto de 

municipio turístico, indicando 

de forma  

expresa las condiciones que 

necesariamente deberán reunir 

los municipios  

para ser declarados turísticos 

Podran accedir a les proves 

d’habilitació de guia de 

turisme que  

s’organitzen a la Comunitat 

Valenciana les persones 

físiques que reunisquen  

els requisits següents 

DOCV 

núm. 6275 

de 

26.05.2010 

2010/5971 
pàgina 4, 

article 9 

Podrán acceder a las pruebas de 

habilitación de guía de turismo  

que se organicen en la 

Comunitat Valenciana las 

personas físicas que  

reúnan los siguientes requisitos 

Estos establiments hauran de 

reunir els requisits exigibles 

per a la  

seua classificació en un grup, 

modalitat i categoria concreta.  

2010/13296 

pàgina 7, 

article 

tercer 

Estos establecimientos deberán 

reunir los requisitos exigibles 

para  

su clasificación en un grupo, 

modalidad y categoría concreta. 

els campaments  

de turisme podran tenir alguna 

de les especialitats que tot 

seguit s’esmenten,  

sense perjuí que hagen de 

reunir els requisits exigibles 

per a  

la seua classificació en alguna 

de les categories previstes  

2010/13296 
pàgina 26, 

article 8 

los campamentos  

de turismo podrán ostentar 

alguna de las especialidades que 

figuran  

a continuación, sin perjuicio de 

que deban reunir los requisitos 

exigibles  

para su clasificación en alguna 

de las categorías previstas 
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2. En el cas que esta declaració 

no reunira els requisits 

establits en  

l’article 70 de la Llei 30/1992 
 

2010/13296 
pàgina 27, 

article 21 

2. En el supuesto de que dicha 

declaración no reuniese los 

requisitos establecidos  

en el artículo 70 de la Ley 

30/1992, 

Concretament, els capítols I a 

IV del citat títol estableixen 

allò  

referent al concepte de 

municipi turístic, indicant de 

forma expressa  

les condicions que 

necessàriament hauran de 

reunir els municipis per a  

ser declarats turístics 

DOCV 

núm. 6465 

de 

22.02.2011 

2011/2048 pàgina 1 

Concretamente, los capítulos I a 

IV del citado título establecen  

lo referente al concepto de 

municipio turístico, indicando 

de forma  

expresa las condiciones que 

necesariamente deberán reunir 

los municipios  

para ser declarados turísticos 

per a la  

protecció de terrenys que tenen 

especials valors agraris la 

preservació  

dels quals és convenient per al 

medi rural o per a la protecció 

d’espais  

naturals que, sense haver sigut 

declarats expressament com a 

protegits,  

reunisquen valors naturals 

mereixedors de protecció 

DOCV 

núm. 6441 

de 

19.01.2011 

2011/235 
pàgina 22, 

Capíto I 

para la protección de terrenos 

que presenten especiales valores  

agrarios cuya preservación sea 

conveniente para el medio rural 

o  

para la protección de espacios 

naturales que, sin haber sido 

declarados  

expresamente como protegidos, 

reúnan valores naturales 

merecedores  

de protección 

quan el document inicial 

estratègic no reunisca 

condicions  
de qualitat suficients 

apreciades per l’òrgan 

esmentat 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 31, 

article 50 

cuando el documento inicial 

estratégico no reúna  

condiciones de calidad 

suficientes apreciadas por dicho 

órgano 

La declaració de 

l’incompliment del deure 

d’edificar o rehabilitar podrà 

iniciar-se a instància de 

particular davant de 

l’administració actuant, que 

haurà de reunir els requisits 

substantius i documentals que 

s’establisquen 

reglamentàriament 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 
pàgina 88, 

article 185 

La declaración del 

incumplimiento del deber de 

edificar o rehabilitar podrá 

iniciarse a instancia de 

particular ante la administración 

actuante, que deberá reunir los 

requisitos sustantivos y 

documentales que se 

establezcan reglamentariamente 

Les àrees de vianants hauran 

d’estar separades del trànsit 

rodat i reuniran les 

condicions de seguretat 

necessàries davant de la resta 

de mitjans de transport 

motoritzats. 

DOCV 

núm. 7329 

de 

31.07.2014 

2014/7303 

pàgina 134, 

arpartat 

2.3. 

Las áreas peatonales deberán 

estar separadas del tránsito 

rodado y reunirán las necesarias 

condiciones de seguridad frente 

al resto de medios de transporte 

motorizados 

La modalitat d’allotjament 

compartit reunirà les 

particularitats  
següents: 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 7, 

article 18 

La modalidad de alojamiento 

compartido reunirá las 

siguientes particularidades 

La modalitat d’allotjament no 

compartit reunirà les 

particularitats  
següents: 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 7, 

article 19 

La modalidad de alojamiento no 

compartido reunirá las 

siguientes  

particularidades 
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La modalitat d’allotjament en 

alberg turístic reunirà les 

particularitats  
següents 

DOCV 

núm. 7394 

de 

03.11.2014 

2014/9987 
pàgina 11, 

article 29 

La La modalidad de alojamiento 

en albergue turístico reunirá las  

siguientes particularidades 

hauran de reunir les 

condicions 
idònies d’accessibilitat. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31,12,2014 

2014/11888 
pàgina 11, 

article 19 

deberán reunir las condiciones 

idóneas de accesibilidad 

dels requisits mínims que 

han de reunir els menús 

alimentaris dels menjadors 

escolars. 

DOCV 

núm. 7434 

de 

31,12,2014 

2014/11888 
pàgina 23, 

article 57 

los requisitos mínimos que 

deben reunir 

los menús alimenticios de los 

comedores escolares 

El compte de domiciliació 

haurà de reunir els requisits 

següents 

DOCV 

núm. 7454 

de 

30.01.2015 

2015/670 
pàgina 2, 

article 2 

La cuenta de domiciliación 

deberá reunir los siguientes 

requisitos 

El compte de domiciliació 

haurà de reunir els requisits 

següents 

DOCV 

núm. 7480 

de 

06.03.2015 

2015/1974 
pagina 2, 

article 3 

La cuenta de domiciliación 

deberá reunir los siguientes 

requisitos 

hauran de reunir els requisits 

d’honorabilitat comercial i 

professional 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 5, 

set 

deberán reunir los requisitos de  

honorabilidad comercial y 

profesional 

1. Les persones membres dels 

òrgans de govern hauran de 

reunir els requisits següents 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 5, 

set 

1. Las personas miembros de los 

órganos de gobierno deberán 

reunir los siguientes requisitos 

Les persones vocals de la 

comissió de control hauran de 

reunir els mateixos requisits 

i tindran les mateixes 

incompatibilitats i limitacions 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 12, 

vint-i-huit 

Las personas vocales de la 

comisión de control deberán 

reunir los mismos requisitos y 

tendrán las mismas 

incompatibilidades y 

limitaciones 

i que reunisquen els requisits 

previstos en l’article 18.3. 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 
pàgina 13, 

trenta 

y que reúnan los requisitos 

previstos en el artículo 18.3 

b) Les persones membres del 

patronat hauran de reunir els 

requisits d’honorabilitat 

comercial i professional 

DOCV 

núm. 7500 

de 

08.04.2015 

2015/3124 

pàgina 15, 

quaranta-

tres 

b) Las personas miembros del 

patronato deberán reunir los 

requisitos de honorabilidad 

comercial y profesional 

sempre que reunisca els 

requisits de titulació exigida 

DOCV 

núm. 7501 

de 

09.04.2015 

2015/3185 

pàgina 6, 

disposició 

addicional 

primera 

siempre que reúna los requisitos 

de titulación exigida 

3. En el cas que la sol·licitud 

no reunisca els requisits 

establits 

DOCV 

núm. 7510 

de 

22.04.2015 

2015/3559 
pàgina 3, 

article 3 

3. En el caso en que la solicitud 

no reúna los requisitos 

establecidos 

La persona titular  

podrà triar la categoria de 

l’establiment entre aquelles 

per a les quals,  

d’acord amb l’autoavaluació, 

haja obtingut la puntuació 

mínima necessària  

DOCV 

núm. 7529 

de 

20.05.2015 

2015/4640 
pàgina 4, 

article 2 

La persona titular podrá elegir la 

categoría del establecimiento de 

entre  

aquellas para las que, conforme 

a la autoevaluación, haya 

obtenido la  

puntuación mínima necesaria y 
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i reunisca la totalitat dels 

requisits establits com a 

obligatoris. 

reúna la totalidad de los 

requisitos establecidos  

como obligatorios. 

3. Podran fer ús del qualificatiu 

«superior», els establiments de 

tres  

i quatre estreles que 

reunisquen la totalitat de 

requisits obligatoris fixats 

DOCV 

núm. 7529 

de 

20.05.2015 

2015/4640 
pàgina 4, 

article 2 

3. Podrán hacer uso del 

calificativo «superior», los 

establecimientos  

de tres y cuatro estrellas que, 

reuniendo la totalidad de 

requisitos obligatorios 

S’entén per hotels aquells 

establiments que oferixen 

allotjament  

amb servicis complementaris o 

sense i ocupen la totalitat d’un  

edifici o part independitzada 

d’este, i les seues 

dependències consituïxen  

un tot homogeni amb entrades, 

ascensors i escales d’ús 

exclusiu, i  

reunixen els requisits tècnics 

i criteris que establix esta 

reglamentació. 
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Se entiende por hoteles aquellos 

establecimientos que,  

ofreciendo alojamiento con o sin 

servicios complementarios, 

ocupan la  

totalidad de un edificio o parte 

independizada del mismo, 

constituyendo  

sus dependencias un todo 

homogéneo con entradas, 

ascensores y escaleras  

de uso exclusivo, y reúnen los r 

3. Hostals. Són hostals aquells 

establiments hotelers que 

reunixen  

els requisits que establix esta 

reglamentació i oferixen 

allotjament 

DOCV 

núm. 7529 

de 

20.05.2015 

2015/4640 
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article 3 

3. Hostales. Son hostales 

aquellos establecimientos 

hoteleros que,  

reuniendo los requisitos que 

establece la presente 

reglamentación, ofrecen  

alojamiento 

4. Pensions. Són pensions 

aquells establiments que 

encara que es  

dediquen al tràfic turístic no 

reunixen els requisits mínims 

o els criteris  

necessaris 

DOCV 
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20.05.2015 
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4. Pensiones. Son pensiones 

aquellos establecimientos que, 

dedicándose  

al tráfico turístico, no reúnan los 

requisitos mínimos o criterios  

necesarios 

8. Annex 

Any Desenvolupar Despesa 

1983 3 0 

1984 10 4 

1985 0 0 

1986 25 2 

1987 4 0 

1988 4 6 

1989 3 0 

1990 3 0 

1991 7 1 

1992 0 0 



90 

 

1993 8 0 

1994 3 0 

1995 0 0 

1996 2 0 

1997 23 9 

1998 41 5 

1999 12 1 

2000 5 3 

2001 0 0 

2002 11 8 

2003 11 6 

2004 7 0 

2005 0 1 

2006 15 6 

2007 14 22 

2008 8 0 

2009 3 1 

2010 8 1 

2011 34 4 

2012 0 1 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

 


