INTRODUCCIÓ
A fi de millorar la comunicació entre els diferents municipis, per mitjà de la millora de
les infraestructures dels camins rurals, com també dels vials municipals, la Diputació
Provincial de València té intenció de dur a terme un programa d’inversions destinades als
municipis i les entitats menors de la província de València.
Amb la present convocatòria es pretén contribuir a la realització d’una forma objectiva i
equitativa d’inversions destinades a la prestació integral i adequada dels serveis de
competència municipal, d’acord amb el que preveuen els articles 25 i 26 de la LRBRL.
Per a això, s’aprovarà la convocatòria del PCV que conté les bases per les quals es regirà
la convocatòria, i els seus annexos, que es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacionals de Subvencions del text
de la convocatòria i de la informació requerida per a la seua publicació.
En relació amb la selecció de les actuacions que s’hi han d’incloure es manté el criteri
general de respecte a l’autonomia local. A aquests efectes, s’atribuirà inicialment la
dotació que corresponga a cada entitat local beneficiària, es garantirà cada una d’elles una
assignació mínima i es tindran en compte els criteris següents:
Població
Longitud de camins rurals
Superfície del terme municipal
Percentatge mínim per municipi
Respecte a les mancomunitats, es possibilita que siguen beneficiàries, tant per a
l’execució d’obres com per a adquisició de maquinària, sempre que els ajuntaments
mancomunats a elles els cedisquen una part o la totalitat de la seua subvenció, cessió que
haurà de ser adoptada per acord plenari de l’ajuntament cedent. L’acceptació de la cessió
per part de la mancomunitat cessionària es farà efectiva mitjançant la presentació de la
sol·licitud de la subvenció, efectuada en nom propi, i adjuntant a la sol·licitud els acords
plenaris adoptats pels ajuntaments cedents.
Aquest pla s’ha articulat per al bienni 2018-2019, a fi d’incrementar les possibilitats als
beneficiaris de portar a terme actuacions de més consideració, davall el prisma
d’objectivitat i eficàcia, mitjançant una correcta programació d’actuacions, i davall el
règim de concurrència competitiva citat, amb vista a obtenir resultats concrets que

permeten corregir o eliminar dèficits o carències d’infraestructura bàsica o
complementària, per a garantir la prestació adequada dels serveis públics de competència
local, i millorar de forma progressiva les condicions de vida dels ciutadans de la
província.

PRIMERA. MARC NORMATIU
Les ajudes es concediran amb subjecció a allò previst en la present convocatòria, d’acord
amb allò que s’ha establit per l’article 2.1 i el 14.2 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de València, que regirà en tot allò no regulat en aquesta
convocatòria; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, de forma supletòria, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’acord amb allò que s’ha disposat
per la seua disposició addicional huitena; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Així mateix, atesa l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, les referències normatives a la contractació administrativa es realitzen
en la present convocatòria a la llei que està en vigor en el moment de concessió de les
ajudes, des del 9 de març de 2018.
SEGONA. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT
És objecte de la present convocatòria la concessió d’ajudes econòmiques amb destinació
a la realització d’inversions en camins rurals i vials dels municipis i les entitats locals
menors de la província de València, com també a l’adquisició de maquinària per a la
creació i/o conservació d’aquests, a realitzar en el bienni 2018-2019.
A aquests efectes, es consideren inversions les despeses en què incórreguen o prevegen
incórrer les entitats sol·licitants destinades a la creació i conservació d’infraestructures i
a l’adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per a la seua creació i
conservació.

Es consideraran també com a inversió les despeses originades per l’adquisició de béns
que es refereixen en el paràgraf anterior que reunisquen alguna de les característiques
següents:
a) Que no siguen béns fungibles.
b) Que tinguen una duració previsiblement superior a l’exercici pressupostari.
c) Que siguen susceptibles d’inclusió en inventari.
d) Ser despeses que previsiblement no siguen reiteratives.
Tot això, d’acord amb la definició del concepte pressupostari «inversions reals» definit
en l’Ordre HAP/419/2014 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la
qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, sent en general imputables a aquest
capítol les despeses previstes en els annexos d’inversions reals que s’unisquen als
pressupostos generals de les entitats locals.
Les actuacions sol·licitades referides a obres hauran de recaure sobre immobles de
titularitat municipal, titularitat pública o domini públic. En el cas que no siguen de
titularitat municipal, caldrà aportar l’autorització de l’administració titular de l’immoble.
Respecte a les mancomunitats, les sol·licituds hauran de recaure sobre immobles de
titularitat municipal, titularitat pública o domini públic que es troben dins del terme
municipal d’aquells municipis que hagen acordat cedir part o la totalitat de la seua
subvenció.
El sistema d’execució de les inversions del PCV quan es tracte d’obres únicament es
podrà dur a terme executades pels ajuntaments o les mancomunitats, per mitjà de les
modalitats següents:
a.
Executar l’obra per l’administració mateixa, sempre que es complisquen els
condicionants de l’art. 30 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
b. Contractar l’execució pels procediments previstos en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
En el present PCV es podran sol·licitar les actuacions següents:
Pavimentación de camins i vies rurals de titularitat municipal, titularitat pública
o domini públic.

Pavimentació o reasfaltatge de vies públiques urbanes. (No són subvencionables
les voreres, ni les connexions de subministraments com ara d’aigua, clavegueram,
etc.)
Adquisició de maquinària específica per a construcció i conservació de camins
rurals o vials municipals.
S’adjunta com a Annex III el rang de preus de les unitats d’obra subvencionables en
aquest Pla, que hauran de ser tinguts en compte en el projecte de l’obra sol·licitada. No
seran objecte de subvenció aquelles unitats d’obra no incloses en el citat annex o que
superen el rang màxim establit per a cada una d’elles, llevat que es justifique com cal la
necessitat de considerar una unitat d’obra no inclosa en el llistat de l’Annex III o un preu
fora del rang establit i que siga expressament aprovat per la Diputació.
En cap cas no seran objecte de subvenció les actuacions següents:
Unitats d’obra que s’hagen d’executar abans de l’inici de les obres
subvencionades com ara: reposició de serveis afectats, aigua potable, energia
elèctrica, telefonia, conduccions de reg, reposicions de rastells, voreres, etc.
Aquestes obres hauran de ser executades per l’ajuntament o la mancomunitat
abans de l’inici de les obres, si foren necessàries, atés que les unitats esmentades
no són objecte del Pla i per tant no s’inclouen en les subvencionades pel PCV.
Si hi ha problemes en l’execució de les reposicions d’aquests serveis que
impossibiliten el compliment dels terminis establits en la present Convocatòria,
l’ajuntament haurà de sol·licitar a la Diputació de València la substitució del camí
o carrer per una altra actuació semblant.
En aquests casos, s’haurà de comunicar a la Diputació, en el termini més breu
possible, per a la seua aprovació, de conformitat amb el que estableix la base
dotzena «Canvis d’obres». Aquesta comunicació haurà de fer-se sempre de forma
prèvia a l’adjudicació de les obres que es pretenen substituir. Una vegada
adjudicades les obres no s’autoritzarà cap canvi d’obra.
Quan es tracte d’obres:
1.
Les actuacions hauran de recaure sobre immobles (camins i/o vials) de
titularitat municipal, titularitat pública o domini públic (en aquests últims casos
s’haurà de tindre l’autorització de l’administració competent).

2.

La quantia de la subvenció comprén la redacció del projecte, l’execució de

les obres i la direcció d’obres. Per això, s’hauran de formular peticions
diferenciades per a cada expedient de contractació que realitze l’Ajuntament.
En concret:
Redacció del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut.
Ejecució de les obres.
Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.
Quan es tracte de l’adquisició de maquinària:
1.

La maquinària haurà de ser l’adequada per a la finalitat de pavimentació i/o

conservació de camins rurals i vials.
L’assignació del PCV és compatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció o
ajuda que puga percebre l’entitat beneficiària d’aquesta o altres institucions, ens públics
o privats, excepte ajudes que s’hagen concedit de forma directa per dificultats en la seua
convocatòria pública, i sempre que l’import total de les subvencions percebudes no supere
la despesa de la inversió.
L’assignació del PCV és compatible, així mateix, amb la imposició de quotes
d’urbanització o contribucions especials, sempre que l’import total percebut pel aquest
concepte i l’assignació concedida no supere la despesa de la inversió.
En els supòsits indicats s’haurà de presentar un certificat emés per la secretària,
acreditatiu de les ajudes rebudes i/o sol·licitades, com també de l’aprovació o compromís
d’aprovació de la imposició de contribucions especials o quotes d’urbanització, i detallar
el finançament de l’actuació subvencionada.
TERCERA. BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris d’aquest Pla:
A) Tots els municipis de fins a 50.000 habitants i les entitats locals menors de
la província de València.
B) Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes, l’objecte social
de les quals incloga la creació i conservació d’infraestructures, i a favor de les
quals, els ajuntaments mancomunats, hagen cedit totalment o parcialment la
subvenció que els haja sigut assignada en la present convocatòria.

Ambdós tipus d’entitats, per a poder participar en la convocatòria, hauran de complir els
requisits establits en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València,
aprovada pel Ple, en sessió de 28 de març de 2017 (BOP núm. 101, de 29 de maig de
2017).
QUARTA. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
1. La dotació màxima prevista per a desenvolupar el PCV al complet ascendeix a
12.000.000 €, distribuïts de la manera següent:
Exercici 2018:
o 6.000.000,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 501.45400.76200 i/o
l’aplicació pressupostària de nova creació que corresponga 763 i 768.
Exercici 2019:
o Aplicacions pressupostàries que corresponguen del pressupost de despesa de
2019, condicionada a l’aprovació del Pressupost Global d’aquest exercici
2019 que acredite l’existència de crèdit adequat i suficient a la naturalesa de
la despesa: 6.000.000,00 €.
La distribució definitiva s’efectuarà, amb caràcter previ a la resolució de concessió en els
mateixos mitjans que la convocatòria, entre municipis, entitats locals menors i
mancomunitats, si és el cas (Art. 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions).
Totes les quanties associades al pressupost del 2019 quedaran supeditades al fet que es
mantinguen les aplicacions pressupostàries anteriorment indicades, com també a la
consignació efectiva dels valors esmentats.
La tramitació de les ajudes serà plurianual, d’acord amb el que preveu l’article 13 de
l’Ordenança General de Subvencions. L’autorització de la despesa i la contracció de
l’obligació es demoraran, per tant, fins a l’aprovació del crèdit que haja d’emparar la
despesa.
El nombre d’exercicis a què poden aplicar-se les inversions i transferències de capital no
serà superior a quatre. Així mateix, per a la present convocatòria, s’excepciona l’aplicació

dels percentatges corresponents a la segona anualitat de la despesa imputada a l’exercici
econòmic següent.
CINQUENA. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS
La dotació pressupostària del PCV es distribuirà per criteris objectius entre els
beneficiaris, de conformitat amb:
la població de cada un d’ells, d’acord amb les dades del cens a data 1 de gener
de 2017, Reial Decret 1039/2017, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials
les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal referides a l’1
de gener de 2017,
de les dades obtingudes en l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals
elaborada per la Diputació de València, referides al 31 de gener de 2018, respecte
a la longitud de camins rurals del terme municipal.
La distribució de les assignacions del PCV serà la resultant d’aplicar els següents criteris
i percentatges al total de les entitats incloses en el Pla:





Població ………………………..….….. 25%
Longitud camins rurals ……………..… 20%
Superfície del terme municipal ……….. 20%
Percentatge mínim per municipi …….... 35%

L’import total sol·licitat no haurà de superar la quantitat assignada a cada entitat, en
funció de les ràtios establides. La quantitat assignada a cada entitat local és la que figura
en l’annex I, que acompanya la present convocatòria.
Els romanents o crèdits disponibles per baixes en les adjudicacions o renúncies revertiran
en la Diputació de València, que serà qui determine les actuacions en què es reinvertiran.
En el cas que es determine la seua reinversió en el pla de camins i vials del 2018-2019,
haurà de fer-se per mitjà de l’aprovació d’una nova convocatòria. Les baixes en
l’adjudicació s’aplicaran, respecte al pagament de les aportacions, en l’exercici 2018.

SISENA. ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el diputat de l’Àrea de
Carreteres i Infraestructures elaborarà la proposta d’aprovació d’inversions i assignacions

definitives d’acord amb les peticions formulades. La proposta contindrà la relació de
sol·licituds presentades, amb indicació de l’actuació o les actuacions que es pretenen
executar amb la subvenció, i de l’import individualitzat l’atorgament del qual es proposa
o, si no n’hi ha, la causa per la qual es proposa la seua denegació.
Sotmesa la proposta a informe de fiscalització prèvia de la Intervenció, la concessió de
les ajudes s’elevarà a la Junta de Govern de la Diputació de València per a la seua
aprovació.
La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguen formularse al·legacions i reclamacions sobre aquesta durant un termini de deu dies, d’acord amb
el que disposa l’article 20 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
València.
Es delega en el diputat de l’Àrea de Carreteres i Infraestructures l’aprovació de la
modificació de la destinació de la subvenció concedida quan se sol·liciten canvis d’obra,
així com quan es realitzen modificacions de projecte, en els supòsits establits en la base
dotzena, que en ambdós casos hauran de ser degudament motivades.
SETENA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Atesa la naturalesa del Pla i la preassignació dels imports corresponents a cada entitat
d’acord amb els criteris i percentatges de distribució dels fons que consten en la base
cinquena de la present convocatòria, no resulta necessari la formació de cap comissió de
valoració.
HUITENA. SOL·LICITUDS: REQUISITS, TERMINIS I DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província.
Les sol·licituds s’han d’efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la
plataforma «Carpeta de l’ajuntament» (https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/).
Les actuacions hauran de quedar manifestament definides, tant en la seua localització,
com en el seu abast. En referència a la localització, no s’admetran termes com “diversos”,
“entorn”, “diverses”, etc., i haurà de quedar perfectament definida la ubicació, ja siga
única o es tracte d’unes quantes, on es desenvolupen les inversions (immoble, carrer,

plaça, etc.). Quant a l’abast, aquest s’haurà de definir amb el detall més gran possible, no
s’hi admetran termes genèrics com ara “millora d’infraestructures”, “adequació d’espai
públic” o similars.
La denominació de cada actuació haurà de disposar del vistiplau de la Diputació de
València, que podrà sol·licitar el seu aclariment i, si és el cas, la modificació, per a
aconseguir més claredat en la definició de l’objecte de la subvenció.
Es presentaran tantes sol·licituds com actuacions a contractar vaja a fer l’entitat
beneficiària.
Quan la inversió total a fer per l’entitat beneficiària siga pressupostàriament de major
import que l’assignació, la diferència serà a càrrec de l’entitat indicada, la qual haurà
d’executar i justificar l’actuació completa.
No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no
sol·liciten la inclusió en el termini establit no tindran dret a les quantitats inicialment
preassignades, de conformitat amb el que estableix l’art. 14.2 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de València.
Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud telemàtica, d’acord amb el que disposa
l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions:
1. Certificació emesa per Secretaria, d’acord amb el model normalitzat Annex II.
Model A, en el qual es farà constar l’adopció de l’acord per l’òrgan competent,
l’actuació o les actuacions que es pretenga o es pretenguen realitzar, l’import
sol·licitat de cada una d’elles.
2. Autorització a la Diputació perquè comprove que està al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i davant la Seguretat
Social del sol·licitant.
La Diputació comprovarà d’ofici si es tenen deutes davant la hisenda provincial.
En el cas que l’entitat a subvencionar siga deutora davant la Diputació, se la
requerirà via telemàtica perquè presente, en un termini de 5 dies naturals, un
compromís d’aprovació d’un pla de pagaments amb la Diputació.
3. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiari establides en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de
Subvencions (model normalitzat Annex II. Model II.B).

4. Certificat d’ajudes concurrents, en el qual conste la petició i/o concessió d’altres
ajudes, o l’aprovació de quotes d’urbanització o contribucions especials. El total
d’aportacions en cap cas no podrà ser superior al total de la despesa (model
normalitzat Annex II. Model II.C).
5. Certificat emés per Intervenció, acreditatiu del fet que les sol·licituds formulades
són inversions, d’acord amb la definició establida en la base segona, com també
de l’aplicació pressupostària a la qual imputaran la despesa.
Quan la sol·licitud la presente una mancomunitat, a més de la documentació indicada,
s’hauran d’aportar:
Els certificats dels acords plenaris dels ajuntaments sobre cessió de la totalitat o
part de la subvenció en favor de la mancomunitat.
Certificat del fet que la mancomunitat inclou en el seu objecte social la creació
i conservació d’infraestructures.
L’acceptació de la cessió per part de la mancomunitat cessionària es farà efectiva per
mitjà de la presentació de la sol·licitud de la subvenció, efectuada en nom propi, i
adjuntant a la sol·licitud els acords plenaris adoptats pels ajuntaments cedents.
De conformitat amb el que estableix l’article 17.4 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de València, si la sol·licitud no reuneix els requisits establits
en la norma de la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà el subjecte interessat perquè
l’esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que, si no ho fa se’l
tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes prevists en l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Es delega en el diputat de l’Àrea de Carreteres i Infraestructures la resolució per
desistiment indicada en el paràgraf anterior.

NOVENA. DESENVOLUPAMENT DEL PLA
A) DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Les entitats beneficiàries, una vegada aprovada la concessió de la subvenció, hauran de
presentar la documentació següent:

1. Obres a executar per contracta:
o Projecte d’acord amb la documentació mínima requerida per l’article 233 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i segons la
Instrucció tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els plans
provincials de la Diputació de València, vigent en el moment de la concessió de
les ajudes. Caldrà aportar fotografia o fotografies geolocalitzades d’abans del
començament de l’obra, per mitjà de l’App SomFoto, que podrà descarregar-se de
GooglePlay (sistema operatiu Android) i d’AppleStore (sistema operatiu IOS).
El projecte haurà de tindre el visat del col·legi professional corresponent, visat
que haurà d’incloure la verificació del compliment de la Instrucció Tècnica
per a la Redacció de Projectes d’obres a incloure en els plans provincials de
la Diputació de València (mitjançant informe emés en aquest sentit), vigent
en el moment de concessió de les ajudes.
o Plànols on quede clarament delimitat on s’inicia i on finalitza l’actuació, amb les
seues coordenades topogràfiques corresponents.
o Certificat d’aprovació del projecte per part de l’ajuntament o la mancomunitat.
o Certificació acreditativa de la titularitat i disponibilitat dels terrenys (model
normalitzat Annex II. Model D).
Una vegada adjudicada l’obra o les obres, s’haurà d’aportar:
o Certificació de l’acord d’adjudicació i quadre resum on figure el repartiment
proporcional de les quantitats a aportar pels diferents ens, en el qual s’haurà de
desglossar l’import de la despesa en base imposable i IVA, i s’hi especificarà si
l’IVA és deduïble o no ho és.
o Certificacions d’obra.
Als efectes del pagament, i d’acord amb el que preveu l’article 240 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’Administració
expedirà mensualment, els primers deu dies següents al mes a què corresponguen,
certificacions que comprenguen l’obra executada d’acord amb projecte durant
aquest període de temps, excepte que hi haja prevenció en contra en el plec de
clàusules administratives particulars. L’import de cada certificació s’abonarà
proporcionalment, si és el cas, al percentatge d’aportació de les entitats que
financen les obres.
Els ajuntaments i les mancomunitats, si és el cas, remetran les certificacions
d’obres intervingudes per l’interventor municipal i aprovades per l’òrgan
competent, amb el vistiplau del contractista i firmades pel director de les obres.

No es tramitarà cap certificació si no consta presentada la documentació prèvia,
com també l’acord d’aprovació de la certificació.
o Acta de recepció de les obres d’acord amb l’art. 243 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. S’aportaran fotografia o fotografies
geolocalitzades de final d’obra mitjançant l’App SomFoto, que podrà descarregarse de GooglePlay (sistema operatiu Android) i d’AppleStore (sistema operatiu
IOS).
Finalitzades les obres, s’haurà d’aportar la documentació següent:
o Documentació final d’obra, que represente l’estat de l’obra efectivament
executada, i que contindrà com a mínim: la memòria i el plànol final d’obra.
o Plànol final d’obra. En el qual quede clarament delimitat, per mitjà de
coordenades topogràfiques, l’inici i final de l’obra executada.
o Mesurament general de final d’execució de les obres.
o Certificat de compliment de les obligacions de publicitat de l’obra, d’acord amb
el que disposa la clàusula tretzena.
o Certificat de Secretaria del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit
la subvenció, i l’aplicació dels fons rebuts.
2. Obres a executar per l’administració mateixa:
Addicionalment a la documentació indicada per al supòsit d’execució d’obres per
contracta, s’haurà de presentar o tindre en compte:
o Projecte que complisca amb les condicions particulars de les obres que s’han
d’executar per l’administració mateixa, segons s’indica en la Instrucció
tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els plans
provincials de la Diputació de València. S’aportaran fotografia o fotografies
geolocalitzades d’abans de l’inici de l’obra, mitjançant l’App SomFoto, que
podrà descarregar-se de GooglePlay (sistema operatiu Android) i
d’AppleStore (sistema operatiu IOS).
El pressupost estarà descompost en tres parcials: materials, maquinària i mà
d’obra, en els quals es detallarà de forma unitària la repercussió dels tres
conceptes assenyalats en cada una de les unitats d’obra, tot això d’acord amb
el quadre de preus descompostos d’aquestes, que, en tot cas, haurà de
contindre el projecte.
El pressupost de l’obra que directament s’execute per l’Administració
s’estructurarà de la manera següent:

1.
2.

Pressupost d’execució material.
Més l’IVA (únicament de materials i maquinària).

El projecte haurà de disposar del visat del col·legi professional corresponent,
visat que haurà d’incloure la verificació del compliment de la Instrucció Tècnica
per a la Redacció de Projectes d’obres a incloure en els plans provincials de la
Diputació de València, (per mitjà d’informe emés en aquest sentit), vigent en
el moment de la concessió de les ajudes.
o Addicionalment, es presentarà, amb caràcter previ a l’inici de les obres, el
certificat del secretari de l’Ajuntament sobre el compliment de les circumstàncies
que concorren de les enumerades en l’art. 30 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
Una vegada executades les obres, s’aportarà:
o Acta de reconeixement i comprovació de les obres executades per la
l’administració mateixa, segons l’art. 179 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. S’aportaran fotografia o fotgrafies geolocalitzades de
final d’obra, mitjançant l’App SomFoto, que podrà descarregar-se de GooglePlay
(sistema operatiu Android) i d’AppleStore (sistema operatiu IOS).
o Certificat de Secretaria de la relació de despeses imputables a les unitats d’obra
executades, amb el desglossament de materials, maquinària i mà d’obra.
o Pla final d’obra. En què quede clarament delimitat, per mitjà de coordenades
topogràfiques, l’inici i final de l’obra executada.
o En cap cas no es consideraran concepte subvencionable les retribucions al mitjà
propi, si es tracta d’una empresa de capital íntegrament municipal, de les que
contempla l’article art. 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
En el cas que inicialment s’haguera presentat un projecte tècnic per a executar l’obra
per mitjà de la contractació amb tercers i es volguera modificar el seu sistema
d’execució per a executar-la l’administració mateixa, els canvis no suposaran la
modificació del Pla, ni requeriran l’aprovació de la Diputació provincial, sinó
únicament la presentació del nou projecte adaptat i l’acord municipal que modifica el
sistema d’execució de l’obra.

3. Adquisició de maquinària:
Una vegada aprovada la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar:
o Quan la inversió siga l’adquisició de maquinària susceptible de subvenció,
d’acord amb el que disposa la present convocatòria, s’haurà de presentar
el pressupost i/o acord d’autorització de la despesa.
La documentació que caldrà aportar, una vegada adjudicat el contracte de
subministrament, serà la següent:
o Certificació de l’acord d’adjudicació i quadre resum en què figure el
repartiment proporcional de les quantitats a aportar pels diferents ens, en
el qual s’haurà de desglossar l’import de la despesa en base imposable i
IVA, i s’especificarà si l’IVA és o no deduïble. (L’IVA deduïble no serà
subvencionable).
o En adquisicions de béns es presentaran factures que hauran d’estar
degudament reconegudes, vençudes, líquides i exigibles com a deutes per
l’Ajuntament.
Una vegada rebut el subministrament s’aportarà:
o Acta de recepció del bé adquirit. S’aportaran fotografia o fotografies
geolocalitzades de l’adquisició del bé, mitjançant l’App SomFoto, que podrà
descarregar-se de GooglePlay (sistema operatiu Android) i d’AppleStore (sistema
operatiu IOS).
Addicionalment, sempre que la naturalesa del bé ho permeta, s’inclouran
fotografia o fotografies geolocalitzades de la placa de característiques, i, si es
tracta d’un vehicle, fotografia o fotografies geolocalitzades indicatives del número
de bastidor (VIN) i també del permís de circulació del vehicle/maquinària, i de la
retolació de la imatge corporativa en les portes davanteres del vehicle. Tot això,
des de l’App citada.
Quan es tracte de maquinària menuda, la imatge corporativa s’ubicarà en el lloc
que les característiques del bé ho permeten, i caldrà aportar igualment fotografia
de la retolació.
o Certificat de Secretaria del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit
la subvenció, i l’aplicació dels fons rebuts.
Tant per a la contractació d’obres com per a l’adquisició de maquinària, abans de la seua
contractació, tots els projectes o pressupostos hauran de disposar de l’acceptació dels
serveis tècnics de la Diputació (prèvia verificació que compleixen els requisits exigits en

la base present), que es durà a terme de forma telemàtica, i a través de la plataforma
«Carpeta d’Ajuntament».
B) TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a presentar projectes, factures proforma o pressupostos finalitzarà als tres
(3) mesos de la publicació de l’acord de concessió de les ajudes en el Butlletí Oficial de
la Província.
La data límit d’execució de les inversions serà el 31 de juliol de 2019, i haurà de constar
tota la seua documentació justificativa en l’aplicació telemàtica, com a màxim, el 30 de
setembre de 2019.
C) PRÒRROGUES
Es podrà sol·licitar una única ampliació del termini establit en la clàusula anterior. La
sol·licitud anirà acompanyada de la certificació de l’acord municipal adoptat respecte
d’això, en el qual s’indicarà la motivació de la sol·licitud.
-

Pròrrogues de presentació de projectes o factures proforma/pressupostos

El termini màxim que es podrà concedir de pròrroga no excedirà el 30 de novembre de
2018 per a la presentació de projectes, factures proforma o pressupostos.
No s’hi admetrà cap pròrroga que siga sol·licitada després de la finalització del termini
inicialment concedit per a la seua presentació.
-

Pròrrogues d’execució de les obres/recepció de maquinària

El termini màxim que es podrà concedir de pròrroga per a l’execució total de les
inversions/adquisicions no excedirà el 30 de setembre de 2019, i haurà de constar tota la
seua documentació justificativa en l’aplicació telemàtica com a màxim el 30 d’octubre
de 2019.
No s’hi admetrà cap pròrroga que siga sol·licitada després del 31 de juliol de 2019 (data
de finalització del termini inicialment concedit per a l’execució de l’actuació).

D) NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
La resolució d’aquest procediment, com també de tots els actes definitius o de tràmit
qualificats que en són integrants, es notificarà seguint allò preceptuat en l’article 26 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l’article 40 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. En qualsevol cas, la resolució definitiva de concessió de
subvencions es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, en els termes
que preveu la normativa citada, i tindrà els efectes propis de la seua notificació, de
conformitat amb el que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015.
Les notificacions que efectue la Diputació de València en l’exercici de les seues
competències i tràmits en el present procediment es faran amb caràcter obligatori de
forma electrònica.
La notificació s’efectuarà per mitjà de compareixença en seu electrònica de la Diputació
de València de l’interessat, degudament identificat, que accedirà al contingut de
l’actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de la Diputació de
València. De forma paral·lela a l’emissió de la notificació s’enviarà un avís a manera
informativa a l’adreça de correu electrònic habilitada per a la recepció d’avisos de
notificacions, aquesta adreça va ser comunicada per a les administracions públiques a
través de la «Carpeta de l’Ajuntament».
Quan hi haja constància de la posada a disposició de la notificació i transcórreguen deu
(10) dies naturals sense que s’hi haja accedit al seu contingut, s’entendrà que la
notificació ha sigut rebutjada amb els efectes previstos en l’article 43.3 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i
normes concordants, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprove la
impossibilitat tècnica o material de l’accés.
Si la notificació electrònica no fóra possible per problemes tècnics, la Diputació farà la
notificació de forma convencional.
DESENA. DESPESA SUBVENCIONABLE
Es considerarà despesa subvencionable aquella en què haja incorregut l’entitat
subvencionada sota el concepte «d’inversió real», d’acord amb la definició proporcionada
en la clàusula segona de la present convocatòria.

En els casos d’obres, als efectes de la valoració del seu cost, només es tindrà en compte
el pressupost de contracta i no el pressupost per a coneixement de l’Administració.
El pressupost de contracta s’obtindrà incrementant el d’execució material en els
conceptes següents:
- Despeses generals: el 13%.
- Benefici industrial: el 6%.
- IVA: aplicat sobre la suma del pressupost d’execució material més les despeses
generals i el benefici industrial.
Les revisions de preus i les modificacions dels contractes que suposen increment de costos
sobre l’import de l’adjudicació seran a càrrec exclusiu dels ajuntaments o les
mancomunitats, si és el cas, com també els costos més elevats que puguen generar les
pròrrogues i suspensions temporals en l’execució dels contractes. Les modificacions,
pròrrogues i suspensions temporals s’aprovaran per l’ajuntament, el qual haurà de remetre
certificació de l’acord municipal adoptat respecte d’això.

ONZENA. PAGAMENT DE LES APORTACIONS
D’acord amb el que preveu l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València es faran els abonaments a compte següents:
- El 50% de l’import de l’adjudicació s’abonarà contra remissió del quadre resum i el
certificat d’adjudicació, i fins a l’import màxim de l’anualitat corresponent a l’exercici
2018, si l’adjudicació es fa en aquest exercici.
- El 50% restant s’abonarà contra la presentació dels justificants de la despesa, d’acord
amb el que disposa la base novena de la present convocatòria. L’últim justificant no
s’abonarà fins a la recepció i supervisió per part de la Diputació de l’Acta de Recepció i
documentació final d’obra, fins a l’import màxim realment executat.
La Diputació es reserva la possibilitat d’exigir a l’ens subvencionat que justifique el
pagament al contractista.
S’efectuaran visites d’inspecció de totes les actuacions realitzades per part dels tècnics de
la Diputació.

En el supòsit d’informes negatius de visita d’obra, o en els supòsits d’incompliment dels
terminis fixats per a l’execució de les actuacions, s’incoarà expedient de reintegrament
de les quantitats percebudes, d’acord amb el que preveu l’article 34 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de València, per incompliment de les condicions
imposades amb motiu de la concessió de l’ajuda, amb la meritació dels interessos de
demora que corresponguen. No obstant això, quan les obres no hagen sigut acabades en
el termini general o en el de pròrroga, però la inversió feta siga susceptible de ser
entregada a l’ús o servei públic, d’acord amb el que preveu l’article 243.5 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’obligació de reintegrament
es limitarà a l’import de la quantia percebuda no invertida en les actuacions fetes en
termini i susceptibles de l’entrega indicada.
DOTZENA. CANVIS D’OBRA
Es podran sol·licitar canvis d’obra després de l’aprovació del Pla, per mitjà de la
presentació de sol·licitud formulada pel mateix òrgan que va sol·licitar la participació en
aquest.
A aquests efectes es considera canvi d’obra quan s’altere l’emplaçament final de les
obres.
No es podran sol·licitar canvis d’obra una vegada adjudicades.
No obstant això, s’hauran de comunicar a la Diputació les modificacions que sorgisquen
en els casos següents:
- Quan s’introduïsquen en l’obra modificacions que suposen l’execució d’unitats d’obra
no previstes en el projecte (però que necessàriament han de ser incloses en les unitats
subvencionables del Pla), les característiques de les quals diferisquen de les fixades en
ell.
- Quan s’altere el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del projecte, sempre que representen un increment de la despesa superior al
10% del preu primitiu del contracte.
En els supòsits indicats s’haurà d’aportar el projecte modificat, que s’adeqüe a la realitat
del que realment es vaja a executar, aprovat per l’ajuntament, per a la seua autorització
per la Diputació.

Qualsevol canvi d’obra o modificació de projecte, que s’efectue basant-se en els punts
anteriors, haurà de ser motivat i es comunicarà a la Diputació per a la seua aprovació, si
és el cas, pel diputat de l’Àrea de Carreteres i Infraestructures.

TRETZENA. PUBLICITAT DE LES OBRES
Les obres finançades pel present Pla hauran de subjectar-se a les normes de comunicació
següents:
Hauran de col·locar un cartell informatiu en el lloc de l’obra, de les dimensions i el
disseny definit en la guia d’identitat visual que es publicarà en la pàgina web de la
Diputació, i des del començament de l’obra, fins a 6 mesos, almenys, després de la firma
de l’acta de recepció d’aquesta.
Per a totes les obres amb un pressupost d’execució material superior a 200.000 €, a més
del cartell informatiu de les obres, l’empresa adjudicatària haurà de remetre als veïns de
l’entorn afectat per les obres un fullet informatiu sobre elles, com també un fullet d’anunci
de finalització, seguint les indicacions de la guia d’identitat visual que es publicarà en la
pàgina web de la Diputació.

CATORZENA.
ACTUALITZACIÓ
DE
L’ENQUESTA
D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS LOCALS I PRESENTACIÓ DE
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Atés que es configura l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals com un
instrument objectiu d’anàlisi i valoració de les necessitats de dotacions locals, aquesta
corporació pretén l’actualització anual de les fitxes de l’enquesta.
Ocorrerà el mateix en cas que la certificació d’obres siga única i també en el supòsit de
subministraments l’adquisició dels quals s’haja inclòs en el Pla.
L’actualització de l’EIEL consistirà a:
- Facilitar a aquesta corporació la informació gràfica i alfanumèrica necessària
d’infraestructures i equipaments que componen l’EIEL.
- Revisar anualment que la informació incorporada a l’EIEL és completa i correcta.

-

Actualitzar anualment els estats de conservació i la resta de característiques que

puguen haver variat.
Addicionalment a l’obligació d’aportar fotografies geolocalitzades de començament i
final d’obra, se sol·licita dels diferents beneficiaris de les ajudes la seua col·laboració en
la presentació d’un reportatge fotogràfic del desenvolupament de les obres, a fi d’aportar
aquesta informació a l’actualització de l’EIEL, que done més informació de les dotacions
locals que es reflectixen en aquesta.

QUINZENA. REDACCIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES. SUBVENCIÓ
D’HONORARIS DE REDACCIÓ I DE DIRECCIÓ D’OBRES
Tal com s’estableix en la base segona de la present convocatòria, la subvenció concedida
comprén la redacció del projecte i la direcció d’obres.
La part de la subvenció corresponent als honoraris per redacció de projecte, estudi bàsic
de seguretat i salut, si és el cas, i de direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut, si
és el cas, es farà efectiva una vegada les obres hagen sigut completament executades, i
prèvia presentació de la minuta o factura subscrita pel tècnic, i de l’acord de la seua
aprovació per l’òrgan competent de l’entitat subvencionada. No se subvencionarà la
redacció de projectes que no en comporte l’execució.
El finançament dels honoraris de redacció de projectes es farà d’acord amb els
coeficients de la Instrucció Tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en
els plans provincials de la Diputació de València, aprovada per acord plenari de 27 de
febrer de 2018.
El finançament dels honoraris per direcció de les obres i de la coordinació de
seguretat i salut s’efectuarà d’acord amb els coeficients de la Instrucció Tècnica per a
la redacció de projectes d’obres a incloure en els plans provincials de la Diputació de
València, aprovada per acord plenari de 19 de novembre de 2013, i modificada per acord
del Ple de 18 de juliol de 2016.
Tant l’import que corresponga per redacció de projecte i estudi de seguretat i salut, com
el corresponent a la direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut, es faran efectius
amb càrrec a la quantia de la subvenció que té assignada l’entitat en l’Annex I.

El director de les obres serà designat per l’ens local contractant, però donant compte de
la designació a la Diputació. Qualsevol canvi del director tècnic serà igualment comunicat
a la Diputació.
SETZENA. CONTROL FINANCER DE LES AJUDES
La Diputació exercirà el control financer de les ajudes respecte dels beneficiaris de les
actuacions incloses en el present Pla, d’acord amb el que disposa l’article 37 de
l’Ordenança General de Subvencions (BOP núm. 101, de 29 de maig de 2017).
DESSETENA. INTERPRETACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Totes les qüestions que puguen plantejar-se sobre la forma d’interpretació d’aquesta
convocatòria seran resoltes en via administrativa per l’Excel·lentíssima Diputació de
València.

DIHUITENA. ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La presentació de sol·licitud en aquesta convocatòria implica l’acceptació de la normativa
que la regula.

ANNEX I. PLA DE CAMINS I VIALS (2018-2019)
MUNICIPI

CODI
001

ADEMUZ

002

ADOR

004

AGULLENT

042

AIELO DE MALFERIT

043

AIELO DE RUGAT

005

ALAQUÀS

006

ALBAIDA

007

ALBAL

008

ALBALAT DE LA RIBERA

009

ALBALAT DELS SORELLS

010

ALBALAT DELS TARONGERS

011

ALBERIC

012

ALBORACHE

013

ALBORAIA

014

ALBUIXECH

016

ALCÀNTERA DE XÚQUER

015

ALCÀSSER

018

ALCUBLAS

020

ALCÚDIA DE CRESPINS (L’)

021

ALDAIA

022

ALFAFAR

024

ALFARA DE LA BARONIA

025

ALFARA DEL PATRIARCA

026

ALFARP

027

ALFARRASÍ

023

ALFAUIR

028

ALGAR DE PALANCIA

029

ALGEMESÍ

030

ALGIMIA DE ALFARA

031

ALGINET

032

ALMÀSSERA

033

ALMISERÀ

034

ALMOINES

035

ALMUSSAFES

036

ALPUENTE

037

ALQUERIA DE LA COMTESSA (L’)

017

ALZIRA

038

ANDILLA

039

ANNA

040

ANTELLA

TOTAL
58.826,08 €
26.360,19 €
28.845,14 €
43.544,23 €
19.916,58 €
78.557,00 €
46.029,00 €
53.816,64 €
30.005,61 €
27.392,60 €
30.052,66 €
50.616,06 €
36.457,11 €
69.995,61 €
26.515,28 €
20.982,71 €
41.914,57 €
38.484,47 €
30.210,36 €
87.262,78 €
63.442,69 €
23.773,46 €
24.166,98 €
33.006,78 €
24.105,94 €
21.118,49 €
23.055,76 €
97.269,95 €
25.853,63 €
57.376,58 €
32.702,36 €
19.756,00 €
22.223,63 €
40.518,79 €
108.527,32 €
20.228,22 €
148.863,26 €
77.058,16 €
36.195,73 €
28.281,05 €

ANNEX I. PLA DE CAMINS I VIALS (2018-2019)
CODI

MUNICIPI

041

ARAS DE LOS OLMOS

003

ATZENETA D’ALBAIDA

044

AYORA

715

BARRACA D’AIGÜES VIVES

046

BARX

045

BARXETA

047

BÈLGIDA

048

BELLREGUARD

049

BELLÚS

050

BENAGÉBER

051

BENAGUASIL

052

BENAVITES

053

BENEIXIDA

054

BENETÚSSER

055

BENIARJÓ

056

BENIATJAR

057

BENICOLET

904

BENICULL DE XÚQUER

060

BENIFAIÓ

059

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

058

BENIFAIRÓ DE LES VALLS

061

BENIFLÀ

062

BENIGÀNIM

063

BENIMODO

064

BENIMUSLEM

065

BENIPARRELL

066

BENIRREDRÀ

067

BENISSANÓ

068

BENISSODA

069

BENISUERA

070

BÉTERA

071

BICORP

072

BOCAIRENT

073

BOLBAITE

074

BONREPÒS I MIRAMBELL

075

BUFALI

076

BUGARRA

077

BUÑOL

078

BURJASSOT

079

CALLES

TOTAL

50.233,93 €
22.621,92 €
170.916,43 €
19.051,45 €
25.011,45 €
32.768,48 €
26.255,54 €
26.952,70 €
21.996,08 €
49.502,78 €
51.500,56 €
19.844,20 €
19.796,80 €
45.855,06 €
22.482,30 €
24.324,46 €
23.603,76 €
20.247,52 €
54.588,71 €
29.118,81 €
24.350,54 €
17.265,63 €
47.330,70 €
26.402,09 €
20.187,58 €
21.907,41 €
19.321,50 €
21.869,14 €
19.745,88 €
17.840,95 €
102.341,57 €
82.678,79 €
78.079,53 €
43.491,15 €
24.272,24 €
18.591,22 €
40.392,04 €
97.401,44 €
94.405,77 €
43.594,88 €

ANNEX I. PLA DE CAMINS I VIALS (2018-2019)
MUNICIPI

CODI
080

CAMPORROBLES

081

CANALS

082

CANET D’EN BERENGUER

083

CARCAIXENT

084

CÀRCER

085

CARLET

086

CARRÍCOLA

087

CASAS ALTAS

088

CASAS BAJAS

089

CASINOS

090

CASTELLÓ DE RUGAT

091

CASTELLONET DE LA CONQUESTA

092

CASTIELFABIB

093

CATADAU

094

CATARROJA

095

CAUDETE DE LAS FUENTES

096

CERDÀ

097

COFRENTES

098

CORBERA

099

CORTES DE PALLÁS

100

COTES

105

CULLERA

106

CHELVA

107

CHELLA

108

CHERA

109

CHESTE

111

CHIVA

112

CHULILLA

113

DAIMÚS

114

DOMEÑO

115

DOS AGUAS

116

ELIANA (L’)

117

EMPERADOR

118

ENGUERA

119

ÈNOVA (L’)

120

ESTIVELLA

121

ESTUBENY

122

FAURA

123

FAVARA

126

FOIOS

128

FONT DE LA FIGUERA (LA)

TOTAL
53.257,96 €
56.461,38 €
31.973,06 €
88.060,32 €
24.312,63 €
72.770,21 €
19.401,95 €
23.509,48 €
25.731,41 €
43.446,51 €
29.867,93 €
18.925,53 €
56.934,93 €
39.646,50 €
81.434,84 €
37.905,97 €
17.843,02 €
57.820,02 €
31.852,72 €
121.827,41 €
20.490,76 €
92.129,72 €
91.536,46 €
47.649,54 €
47.507,04 €
68.538,94 €
132.815,60 €
53.130,35 €
23.815,78 €
44.385,83 €
57.791,09 €
54.592,39 €
17.390,13 €
114.694,36 €
22.372,31 €
30.487,50 €
20.762,14 €
24.399,59 €
24.991,27 €
34.469,96 €
67.197,25 €

ANNEX I. PLA DE CAMINS I VIALS (2018-2019)
MUNICIPI

CODI
127

FONT D’EN CARRÒS (LA)

124

FONTANARS DELS ALFORINS

125

FORTALENY

129

FUENTERROBLES

902

GÁTOVA

130

GAVARDA

132

GENOVÉS

133

GESTALGAR

134

GILET

135

GODELLA

136

GODELLETA

137

GRANJA DE LA COSTERA (LA)

138

GUADASSÉQUIES

139

GUADASSUAR

140

GUARDAMAR DE LA SAFOR

141

HIGUERUELAS

142

JALANCE

144

JARAFUEL

019

L’ALCÚDIA

148

LORIGUILLA

149

LOSA DEL OBISPO

154

LLANERA DE RANES

155

LLAURÍ

147

LLÍRIA

152

LLOCNOU DE LA CORONA

153

LLOCNOU DE SANT JERONI

151

LLOCNOU D’EN FENOLLET

156

LLOMBAI

157

LLOSA DE RANES (LA)

150

LLUTXENT

158

MACASTRE

159

MANISES

160

MANUEL
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MARENY DE BARRAQUETES

161

MARINES

162

MASSALAVÉS

163

MASSALFASSAR

164

MASSAMAGRELL

165

MASSANASSA

166

MELIANA

167

MILLARES

TOTAL
28.083,82 €
53.981,63 €
21.454,74 €
38.203,36 €
31.866,46 €
23.418,75 €
28.817,12 €
41.856,52 €
28.661,59 €
47.112,28 €
45.761,89 €
17.674,91 €
19.705,11 €
48.879,11 €
17.410,60 €
28.182,46 €
57.645,79 €
58.289,06 €
55.755,99 €
48.690,28 €
25.029,64 €
22.940,81 €
26.245,08 €
198.583,20 €
16.149,52 €
21.865,80 €
18.772,96 €
53.045,68 €
27.824,14 €
42.101,05 €
38.329,12 €
89.256,54 €
26.247,63 €
17.976,61 €
36.523,21 €
23.927,01 €
22.825,30 €
51.729,53 €
38.815,90 €
40.961,58 €
55.843,34 €

ANNEX I. PLA DE CAMINS I VIALS (2018-2019)
MUNICIPI

CODI
168

MIRAMAR

169

MISLATA

170

MOIXENT/MOGENTE

171

MONCADA

173

MONTAVERNER

174

MONTESA

175

MONTITXELVO/MONTICHELVO

176

MONTROI

172

MONTSERRAT

177

MUSEROS

178

NÁQUERA

179

NAVARRÉS

180

NOVETLÈ/NOVELÉ

181

OLIVA

182

OLOCAU

183

OLLERIA (L’)

184

ONTINYENT

185

OTOS

186

PAIPORTA

187

PALMA DE GANDÍA

188

PALMERA

189

PALOMAR (EL)

191

PEDRALBA
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PERELLÓ (EL)

192

PETRÉS

193

PICANYA

194

PICASSENT

195

PILES

196

PINET

199

POBLA DE FARNALS (LA)

202

POBLA DE VALLBONA (LA)

200

POBLA DEL DUC (LA)

203

POBLA LLARGA (LA)

197

POLINYÀ DE XÚQUER

198

POTRIES

205

PUÇOL

201

PUEBLA DE SAN MIGUEL

204

PUIG DE SANTA MARIA (EL)

101

QUART DE LES VALLS

102

QUART DE POBLET

103

QUARTELL

TOTAL
22.612,50 €
104.856,56 €
88.163,12 €
67.673,56 €
25.346,09 €
38.780,69 €
22.020,27 €
36.657,05 €
57.587,74 €
37.943,61 €
47.005,73 €
41.120,44 €
18.826,72 €
97.352,94 €
41.635,81 €
47.202,15 €
129.475,82 €
23.098,17 €
69.605,93 €
27.537,67 €
18.722,43 €
22.920,36 €
51.592,02 €
21.007,38 €
19.569,24 €
42.086,11 €
109.936,04 €
24.137,01 €
21.416,45 €
34.180,40 €
79.965,46 €
29.835,27 €
31.132,12 €
26.854,13 €
20.340,97 €
66.066,14 €
37.860,23 €
50.472,93 €
22.385,95 €
74.348,20 €
21.869,48 €

ANNEX I. PLA DE CAMINS I VIALS (2018-2019)
MUNICIPI

CODI
104

QUATRETONDA

206

QUESA

207

RAFELBUNYOL

208

RAFELCOFER

209

RAFELGUARAF

210

RÀFOL DE SALEM

212

REAL

211

REAL DE GANDÍA

213

REQUENA

214

RIBA-ROJA DE TÚRIA

215

RIOLA

216

ROCAFORT

217

ROTGLÀ I CORBERÀ

218

RÓTOVA

219

RUGAT

221

SALEM

903

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

222

SANT JOANET

223

SEDAVÍ

224

SEGART

225

SELLENT

226

SEMPERE

227

SENYERA

228

SERRA

229

SIETE AGUAS

230

SILLA

231

SIMAT DE LA VALLDIGNA

232

SINARCAS

233

SOLLANA

234

SOT DE CHERA

235

SUECA

236

SUMACÀRCER

237

TAVERNES BLANQUES

238

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

239

TERESA DE COFRENTES

240

TERRATEIG

241

TITAGUAS

242

TORREBAJA

243

TORRELLA

245

TORRES TORRES

246

TOUS

TOTAL
43.675,36 €
48.899,61 €
36.706,12 €
20.585,19 €
27.325,85 €
19.898,24 €
31.217,11 €
23.628,85 €
377.673,34 €
90.977,16 €
23.236,60 €
31.407,05 €
23.680,43 €
22.079,59 €
18.451,22 €
21.653,58 €
37.881,34 €
18.457,58 €
37.733,85 €
20.684,87 €
23.785,06 €
18.362,98 €
20.019,14 €
51.654,81 €
70.970,41 €
65.735,97 €
38.206,21 €
66.882,60 €
45.195,95 €
32.961,78 €
112.862,84 €
27.752,36 €
34.843,62 €
76.494,61 €
62.371,89 €
20.826,88 €
45.927,98 €
20.057,32 €
17.377,78 €
24.959,74 €
59.042,97 €

ANNEX I. PLA DE CAMINS I VIALS (2018-2019)
MUNICIPI

CODI
247

TUÉJAR

248

TURÍS

249

UTIEL

251

VALLADA

252

VALLANCA

253

VALLÉS

254

VENTA DEL MORO

255

VILALLONGA/VILLALONGA

256

VILAMARXANT

257

VILLANUEVA DE CASTELLÓN

258

VILLAR DEL ARZOBISPO

259

VILLARGORDO DEL CABRIEL

260

VINALESA

145

XÀTIVA

143

XERACO

146

XERESA

110

XIRIVELLA

261

YÁTOVA

262

YESA (LA)

263

ZARRA

IMPORT TOTAL BIENNI 2018/2019

TOTAL
68.895,31 €
56.497,43 €
136.244,13 €
45.472,80 €
42.360,16 €
17.568,87 €
123.413,50 €
42.448,30 €
63.112,10 €
44.985,15 €
43.917,68 €
47.506,88 €
23.490,71 €
106.187,59 €
37.714,15 €
27.817,11 €
78.384,49 €
71.163,84 €
50.063,08 €
37.380,63 €

12.000.000,00 €

