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Comunitat Valenciana, aprobada por el Pleno de Les Corts en 
la sesión de 18 de octubre de 2018.

Palau de les Corts 
València, 18 de octubre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

PLENO DE LES CORTS

El Pleno de Les Corts, en la sesión de 18 de octubre de 2018, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 330.4 de 
la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial, de 1 de julio, ha 
adoptado la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Les Corts acuerdan la presentación de una terna para cubrir 
la plaza vacante de magistrado o magistrada de la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana. Los nombres de las personas que la integran son 
los siguientes:

Sra. Clara Eugenia Bayarri García

Sr. José Antonio Nuño de la Rosa Amores

Sr. Vicente Manuel Torres Cervera

 
Palau de les Corts 

València, 18 de octubre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario primero 
Emilio Argüeso Torres

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

 
B. PROPOSICIONES DE LEY

 
Proposición de ley valenciana sobre las competencias de 
las diputaciones provinciales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos-Podem (RE número 113.083)

PRESIDENCIA DE LES CORTS

La Mesa de Les Corts, en la reunión de 8 de octubre de 2018, 
ha acordado admitir a trámite la Proposición de ley valen-
ciana sobre las competencias de las diputaciones provincia-
les, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem 
(RE número 113.083).

Valenciana, aprovada pel Ple de les Corts en la sessió de 18 
d’octubre de 2018.

Palau de les Corts 
València, 18 d’octubre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

PLE DE LES CORTS

El Ple de les Corts, en la sessió de 18 d’octubre de 2018, en 
compliment del que hi ha establert en l’article 330.4 de la Llei 
Orgànica 6/1985, del Poder Judicial, d’1 de juliol, ha adoptat 
la resolució següent:

RESOLUCIÓ

Les Corts acorden la presentació d’una terna per a cobrir la 
plaça vacant de magistrat o magistrada de la Sala Civil i Penal 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
Els noms de les persones que la integren són els següents:

 
Sra. Clara Eugenia Bayarri García

Sr. José Antonio Nuño de la Rosa Amores

Sr. Vicente Manuel Torres Cervera

 
Palau de les Corts 

València, 18 d’octubre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

El secretari primer 
Emilio Argüeso Torres

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

 
B. PROPOSICIONS DE LLEI

 
Proposició de llei valenciana sobre les competències de les 
diputacions provincials, presentada pel Grup Parlamentari 
Podemos-Podem (RE número 113.083)

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

La Mesa de les Corts, en la reunió de 8 d’octubre de 2018, 
ha acordat admetre a tràmit la Proposició de llei valenciana 
sobre les competències de les diputacions provincials, 
presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE 
número 113.083).
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 125.2 y 95.1 
del Reglamento de Les Corts, se ordena su publicación en el 
Butlletí Oficial de les Corts y comunicación al Consell.

Palau de les Corts 
València, 8 de octubre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

A LA MESA DE LES CORTS

Antonio Estañ García, César Jiménez Doménech y 
Cristina Cabedo Laborda, síndico y diputados del Grupo 
Parlamentario Podemos-Podem, al amparo del artículo 124 
y posteriores del Reglamento de Les Corts, presentan la 
siguiente proposición de ley valenciana sobre las competen-
cias de las diputaciones provinciales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo que dispone el artículo 66, título 8, de la 
Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto 
de autonomía de la Comunitat Valenciana y con el objetivo 
de desarrollar de manera adecuada sus previsiones, procede 
que la Generalitat Valenciana asuma el pleno ejercicio de las 
competencias de coordinación de las funciones propias de 
las diputaciones provinciales, aquellas que le sean de interés 
general.

Las competencias propias asumidas, la delegación de 
competencias en las diputaciones provinciales, así como la 
fijación de las directrices de coordinación, las consiguientes 
facultades de control y de exigencia del cumplimiento de 
estas y otras competencias vertebran un sistema para servir 
a los intereses generales de acuerdo con los principios 
constitucionales de eficacia y coordinación.

 
Artículo 1 
Objeto

Es objeto de la presente ley la definición del sistema 
competencial de las diputaciones provinciales de la 
Comunitat Valenciana y la regulación de sus relaciones con la 
Generalitat.

 
Artículo 2 
Competencias propias de las diputaciones provinciales

1. Son competencias propias de las diputaciones provinciales 
las atribuidas con este carácter, conforme a lo establecido en 
la legislación estatal básica de régimen local y la legislación 
sectorial estatal y autonómica aplicable.

2. Las diputaciones provinciales deberán priorizar en sus actua-
ciones, de acuerdo con los fines que les son propios, el ejercicio 
de sus competencias propias garantizando que en la totalidad 
de su territorio los municipios puedan prestar de forma integral 
los servicios públicos obligatorios previstos por la ley.

3. Las competencias propias de las diputaciones se ejercerán 
en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, 
atendiendo siempre a la debida coordinación en su progra-
mación y ejecución con las demás administraciones públicas.

D’acord amb el que disposen els articles 125.2 i 95.1 del 
Reglament de les Corts, se n’ordena la publicació en el Butlletí 
Oficial de les Corts i la comunicació al Consell.

Palau de les Corts 
València, 8 d’octubre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

A LA MESA DE LES CORTS

Antonio Estañ García, César Jiménez Doménech i Cristina 
Cabedo Laborda, síndic i diputats del Grup Parlamentari 
Podemos-Podem, a l’empara dels articles 124 i posteriors 
del Reglament de les Corts, presenten la proposició de llei 
valenciana següent, sobre les competències de les diputa-
cions provincials.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D’acord amb el que disposa l’article 66, títol 8, de la Llei 
orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de la Comunitat Valenciana i amb l’objectiu 
de desenvolupar de manera adequada les seues previsions, 
pertoca que la Generalitat Valenciana assumisca l’exercici ple 
de les competències de coordinació de les funcions  
pròpies de les diputacions provincials, aquelles que siguen 
d’interès general.

Les competències pròpies assumides, la delegació de 
competències en les diputacions provincials, com també 
la fixació de les directrius de coordinació, les consegüents 
facultats de control i d’exigència del compliment i altres 
competències vertebren un sistema per a servir els 
interessos generals d’acord amb els principis constitucionals 
d’eficàcia i coordinació.

 
Article 1 
Objecte

És objecte d’aquesta llei definir el sistema competencial 
de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana i 
regular les seues relacions amb la Generalitat.

 
 
Article 2 
Competències pròpies de les diputacions provincials

1. Són competències pròpies de les diputacions provincials 
les atribuïdes amb aquest caràcter, d’acord amb el que 
estableix la legislació estatal bàsica de règim local i la 
legislació sectorial estatal i autonòmica aplicable.

2. Les diputacions provincials han de prioritzar en les 
actuacions, d’acord amb els propis fins, l’exercici de les seues 
competències i han de garantir que a tot el seu territori 
els municipis puguen prestar de forma integral els serveis 
públics obligatoris que preveu la llei. 
 
3. Les competències pròpies de les diputacions s’han 
d’exercir en règim d’autonomia i sota la seua responsabilitat, 
atesa sempre la deguda coordinació en la programació i 
l’execució amb les altres administracions públiques.
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4. Se consideran de interés general las siguientes funciones 
propias de las diputaciones:

a) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a 
los municipios

b) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y 
social y en la planificación en el territorio provincial.

 
Artículo 3 
Competencias delegadas de las provincias y competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación

1. La atribución por delegación de competencias de ejecución 
que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana 
deberá realizarse en los términos previstos en la legislación 
sectorial del Estado y de la Generalitat, con sujeción a las 
reglas establecidas por la legislación básica y la normativa 
autonómica en materia de régimen local y en esta ley.

2. Las diputaciones provinciales no podrán ejercer 
competencias distintas de las propias ni de las atribuidas 
por delegación, sin obtener previamente los informes 
preceptivos previstos en la legislación básica de régimen 
local. En esta fase se valorará también por la Generalitat 
la adecuación de cada solicitud a la planificación sectorial 
autonómica en la materia.

3. Las diputaciones provinciales, antes del desarrollo de activi-
dades, servicios o prestaciones en el ejercicio de competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, 
deberán cumplir plenamente y con carácter preferente con 
sus respectivas competencias propias como garantía de los 
fines que les son propios y asegurando la prestación integral y 
adecuada de los servicios públicos municipales obligatorios en 
su respectivo ámbito territorial provincial.

Artículo 4 
Coordinación por la diputación de servicios públicos municipales

1. En los municipios con población inferior a 20.000 habitan-
tes, las diputaciones provinciales coordinarán la prestación 
de los servicios de recogida y tratamiento de residuos, 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso 
a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas 
y alumbrado público en los términos establecidos por la 
legislación básica de régimen local, priorizando la implan-
tación de las fórmulas de gestión compartida a través de 
mancomunidades de municipios o consorcios.

2. Los municipios comunicarán a las diputaciones provincia-
les antes del 1 de noviembre de cada año los costes efectivos 
calculados de cada uno de los servicios prestados al objeto 
de que éstas den cumplimiento al seguimiento de los costes 
efectivos de los servicios prestados por los municipios de 
su provincia. En el caso de detectar costes superiores a los 
servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los 
municipios su colaboración para una gestión coordinada 
más eficiente e incluirá en el plan provincial fórmulas de 
prestación unificada o supramunicipal, a fin de garantizar los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal.

4. Es consideren d’interès general les funcions següents 
pròpies de les diputacions:

a) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis

b) La cooperació en el foment del desenvolupament econò-
mic i social i en la planificació al territori provincial.

 
Article 3 
Competències delegades de les províncies i competències 
diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació

1. L’atribució per delegació de competències d’execució que 
no siguen d’interès general de la Comunitat Valenciana ha de 
realitzar-se en els termes que preveu la legislació sectorial 
de l’Estat i de la Generalitat, amb subjecció a les regles 
establides per la legislació bàsica, la normativa autonòmica 
en matèria de règim local i aquesta llei.

2. Les diputacions provincials no poden exercir competències 
diferents de les pròpies ni de les atribuïdes per delegació, 
sense obtenir prèviament els informes preceptius previstos 
en la legislació bàsica de règim local. En aquesta fase 
la Generalitat ha de valorar també l’adequació de cada 
sol·licitud a la planificació sectorial autonòmica en la matèria.

 
3. Les diputacions provincials, abans d’exercir activitats, 
serveis o prestacions en l’exercici de competències diferents 
de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, han de 
complir plenament i amb caràcter preferent amb les seues 
competències respectives com a garantia dels fins que els són 
propis i han d’assegurar la prestació integral i adequada dels 
serveis públics municipals obligatoris en l’àmbit territorial 
provincial respectiu.

 
 
Article 4 
Coordinació per la diputació de serveis públics municipals

1. Als municipis amb població inferior a 20.000 habitants, 
les diputacions provincials han de coordinar la prestació 
dels serveis de recollida i tractament de residus, proveïment 
d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües 
residuals, neteja viària, accés als nuclis de població, pavi-
mentació de vies urbanes i enllumenat públic en els termes 
establits per la legislació bàsica de règim local; i han de 
prioritzar la implantació de les fórmules de gestió compar-
tida a través de mancomunitats de municipis o consorcis.

 
2. Els municipis han de comunicar a les diputacions provin-
cials abans de l’1 de novembre de cada any els costos efectius 
calculats de cadascun dels serveis prestats per tal que 
aquestes complisquen el seguiment dels costos efectius dels 
serveis prestats pels municipis de la seua província. En el cas 
de detectar costos superiors als serveis coordinats o prestats 
per ella, ha d’oferir als municipis la seua col·laboració per a 
una gestió coordinada més eficient i incloure en el pla provin-
cial fórmules de prestació unificada o supramunicipal, a fi de 
garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipal.
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3. Las diputaciones velarán por el cumplimiento de los están-
dares mínimos de calidad de los servicios públicos municipales 
obligatorios a través de la debida asistencia y cooperación 
jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente 
los de menor capacidad económica y de gestión.

 
Artículo 5 
Planificación de la Generalitat y colaboración de las diputaciones 
provinciales

1. Los planes de la Generalitat, en los diferentes sectores 
de la acción pública, podrán contemplar la participación de 
las diputaciones y regular el ejercicio de las competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, con 
el objetivo prioritario de no incurrir en supuestos de ejecu-
ción simultánea del servicio o actividad y evitar la existencia 
de duplicidades. El acuerdo aprobatorio del respectivo plan 
sectorial excepcionará, en su caso, el requisito relativo al 
informe sobre inexistencia de duplicidades o de ejecución 
simultánea en relación a aquellas actividades, servicios o 
prestaciones que pudieran llevarse a cabo por la entidad 
local en el ejercicio de competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación.

2. También se podrá establecer el desarrollo de planes de 
actuación conjunta entre la Generalitat y las diputaciones 
provinciales para la prestación de servicios o actividades 
y la creación de una conferencia sectorial de acuerdo con 
lo establecido en esta ley. Dichos planes tendrán carácter 
vinculante y se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

Artículo 6 
Planes sectoriales de coordinación de las competencias distintas 
de las propias o propias de interés general de las diputaciones 
provinciales

1. El Consell ostenta la facultad de coordinar la actividad, 
servicios o prestaciones en ejercicio de competencias de las 
diputaciones provinciales distintas de las propias o propias 
de interés general, a fin de asegurar la coherencia de la 
actuación de las administraciones públicas, en los supuestos 
de que dicho fin no pueda alcanzarse mediante los procesos 
y técnicas de colaboración y cooperación, o éstos resultaran 
manifiestamente inadecuados por razón de las característi-
cas de la tarea pública de que se trate.

2. Entre las materias objeto de coordinación se encuentran 
incluidas todas aquellas materias sectoriales sobre las que la 
Generalitat ostente competencias exclusivas.

3. La coordinación se realizará mediante la definición 
concreta y en relación con una materia, servicio o competen-
cia determinados de los intereses generales o comunitarios, a 
través de planes sectoriales que tendrán carácter vinculante.

4. Los planes sectoriales de coordinación, en los diferentes 
sectores de la acción pública, serán aprobados por el Consell y 
se someterán a audiencia e información pública. En la tramita-
ción de los mismos participarán las diputaciones provinciales 
afectadas con la finalidad de armonizar los intereses públicos 
afectados, a través de la creación de conferencias sectoriales 
en los términos establecidos en esta ley.

3. Les diputacions han de vetlar pel compliment dels 
estàndards mínims de qualitat dels serveis públics municipals 
obligatoris a través de l’assistència deguda i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els 
de menor capacitat econòmica i de gestió.

 
Article 5 
Planificació de la Generalitat i col·laboració de les diputacions 
provincials

1. Els plans de la Generalitat, en els diferents sectors de 
l’acció pública, poden contemplar la participació de les 
diputacions i regular l’exercici de les competències diferents 
de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, amb l’objectiu 
prioritari de no incórrer en supòsits d’execució simultània del 
servei o activitat i evitar l’existència de duplicitats. L’acord 
aprovatori del pla sectorial respectiu ha de fer excepció, si 
escau, del requisit relatiu a l’informe sobre inexistència de 
duplicitats o d’execució simultània amb relació a aquelles 
activitats, serveis o prestacions que puga dur a terme 
l’entitat local en l’exercici de competències diferents de les 
pròpies i de les atribuïdes per delegació.

 
2. També es pot establir el desenvolupament de plans 
d’actuació conjunta entre la Generalitat i les diputacions 
provincials per a prestar serveis o activitats i crear una 
conferència sectorial d’acord amb el que estableix aquesta 
llei. Aquests plans han de tenir caràcter vinculant i publicar-
se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 
Article 6 
Plans sectorials de coordinació de les competències diferents 
de les pròpies o pròpies d’interès general de les diputacions 
provincials

1. El Consell té la facultat de coordinar l’activitat, els 
serveis o les prestacions en exercici de competències de les 
diputacions provincials diferents de les pròpies o pròpies 
d’interès general, a fi d’assegurar la coherència de l’actuació 
de les administracions públiques, en els supòsits que aquest 
fi no puga aconseguir-se mitjançant els processos i les 
tècniques de col·laboració i cooperació, o aquests resulten 
manifestament inadequats per raó de les característiques de 
la tasca pública de què es tracte.

2. Entre les matèries objecte de coordinació es troben 
incloses totes aquelles matèries sectorials sobre les quals la 
Generalitat té competències exclusives.

3. La coordinació s’ha de realitzar mitjançant la definició 
concreta i amb relació a una matèria, servei o competència 
determinats dels interessos generals o comunitaris, a través 
de plans sectorials que tenen caràcter vinculant.

4. Els plans sectorials de coordinació, en els diferents sectors 
de l’acció pública, els aprova el Consell i se sotmeten a 
audiència i informació pública. En la tramitació participen 
les diputacions provincials afectades amb la finalitat 
d’harmonitzar els interessos públics afectats, a través de la 
creació de conferències sectorials en els termes establits en 
aquesta llei.
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5. Los planes sectoriales de coordinación contendrán un 
análisis o diagnóstico de la situación actual, la delimitación 
de las prioridades estratégicas, la definición de los objetivos 
y las acciones a realizar, en el respectivo sector de la acción 
pública de que se trate, de acuerdo con las competencias de 
cada administración pública.

6. Las diputaciones provinciales ejercerán sus facultades de 
programación, planificación u ordenación de los servicios o 
actividades de su competencia en el marco de las previsiones 
de los planes.

7. A los efectos de coordinar las funciones de interés general, 
los presupuestos de las diputaciones, que éstas elaboren y 
aprueben, se unirán a los de la Generalitat.

Artículo 7 
Conferencias sectoriales

1. En orden a lograr una planificación concertada y eficaz 
entre la Generalitat y las diputaciones provinciales, 
procurando la supresión de duplicidades y la consecución 
de una mejor eficiencia de los servicios públicos, se podrán 
crear conferencias sectoriales para un ámbito sectorial 
determinado.

2. Dichas conferencias, que contarán con la presencia, al 
menos, de representantes del Consell y de las diputaciones, 
podrán incluir también otras entidades locales afectadas. En 
todo caso, la presidencia corresponderá a quien ostente la 
titularidad de la conselleria competente en la materia.

3. Las conferencias sectoriales pueden ejercer funciones 
consultivas, decisorias o de coordinación, orientadas a 
alcanzar acuerdos sobre materias comunes.

4. Cuando ejerza funciones decisorias y de coordinación, los 
acuerdos adoptados por la conferencia sectorial suponen un 
compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas 
competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente 
exigibles, de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal 
básica.

 

Disposición derogatoria

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior 
rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la 
presente ley.

2. Expresamente, quedan derogadas las siguientes disposi-
ciones: Ley 2/1983, de 4 de octubre, por la cual se declaran 
de interés general para la Comunitat Valenciana determina-
das funciones propias de las diputaciones provinciales.

Corts Valencianes, 3 de octubre de 2018 
Antonio Estañ 
César Jiménez 

Cristina Cabedo

5. Els plans sectorials de coordinació han de contenir una 
anàlisi o diagnòstic de la situació actual, la delimitació de 
les prioritats estratègiques, la definició dels objectius i les 
accions a realitzar, en el sector respectiu de l’acció pública 
de què es tracte, d’acord amb les competències de cada 
administració pública.

6. Les diputacions provincials han d’exercir les seues facultats 
de programació, planificació o ordenació dels serveis o 
activitats de la seua competència en el marc de les previsions 
dels plans.

7. A l’efecte de coordinar les funcions d’interès general, els 
pressupostos de les diputacions, que aquestes elaboren i 
aproven, s’han d’unir als de la Generalitat.

Article 7 
Conferències sectorials

1. Amb vista a aconseguir una planificació concertada i eficaç 
entre la Generalitat i les diputacions provincials i procurar la 
supressió de duplicitats i la consecució d’una millor eficiència 
dels serveis públics, es poden crear conferències sectorials 
per a un àmbit sectorial determinat.

 
2. Aquestes conferències, que han de comptar amb la 
presència, almenys, de representants del Consell i de les 
diputacions, poden incloure-hi també altres entitats locals 
afectades. En tot cas, la presidència correspon a qui tinga la 
titularitat de la conselleria competent en la matèria.

3. Les conferències sectorials poden exercir funcions 
consultives, decisòries o de coordinació, orientades a 
aconseguir acords sobre matèries comunes.

4. Quan exercisca funcions decisòries i de coordinació, 
els acords que adopte la conferència sectorial suposen un 
compromís d’actuació en l’exercici de les competències 
respectives. Són de compliment obligat i directament 
exigibles, d’acord amb el que preveu la legislació estatal 
bàsica.

 

Disposició derogatòria

1. Es deroguen totes les normes del mateix rang o d’un rang 
inferior que contradiguen o s’oposen al que disposa aquesta 
llei.

2. Expressament, es deroguen les disposicions següents: 
Llei 2/1983, de 4 d’octubre, per la qual es declaren d’interès 
general per a la Comunitat Valenciana determinades 
funcions pròpies de les diputacions provincials.

Corts Valencianes, 3 d’octubre de 2018 
Antonio Estañ 
César Jiménez 

Cristina Cabedo
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