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ORDENANÇA REGULADORA D’ARBRES MONUMENTALS I SINGULARS 
DE MOIXENT 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A causa de la llarga història continguda a les terres de Moixent com bé es reflecteix des de 
l’assentament iber de la Bastida, aquesta zona ha viscut una sèrie de transformacions de caràcter 
històric i de medi ambient que afavoreixen l’heterogeneïtat del paisatge i l'augment de la 
biodiversitat al seu terme municipal. Aquests fets han produït que al llarg del poble de Moixent 
apareixen certs individus que per característiques històriques culturals i científiques siguin 
especials.  
 
Amb aquesta ordenança es pretén traslladar les idees i les necessitats que es refereixen al Decret 
154/2018 i a la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental 
de la Comunitat Valenciana, els quals estableixen el règim de protecció, conservació, difusió, 
foment, investigació i acreixement del patrimoni arbori monumental de la Comunitat 
Valenciana. 
 
La present ordenança és el text reglamentari en què es concreten i desenrotllen els objectius i 
principis establerts en esta legislació, per a la protecció, conservació i millora dels arbres 
singulars i monumentals d’interès local del municipi de Moixent. 
 
Capítol 1. ÀMBITS GENERALS 

Article 1. Marc normatiu  

Aquesta ordenança suposa el foment, la conservació, protecció i millora de l'arbratge 
monumental d’interès local i de l'arbratge singular com a patrimoni natural en el terme 
municipal de Moixent segons disposa la Llei 4/2006 de 19 de maig, de la Generalitat, de 
Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana i el Decret 154/2018, de 21 de 
setembre, del Consell, de desenvolupament de la Llei 4/2006. 

  
Article 2. Objectius i aplicació 

1. Els objectius d'aquesta ordenança són el foment, la regulació, conservació i protecció dels 
arbres singulars i monumentals d’interès local que es troben al terme municipal de Moixent.  

2. A aquesta ordenança es consideren arbres en termes generals, als exemplars de plantes 
superiors, tant angiospermes com gimnospermes, autòctons o al·lòctons, que posseeixen un o 
més troncs prou diferenciats. Aquest concepte s'aplica també a arbres de creixement 
horitzontal, a determinats arbustos i formes de plantes trepadores.  
 

3. Es consideren arbres monumentals d’interès local i arbres singulars els individus que 
compleixen:  

a. Arbre monumental d’interès local: arbre o agrupació d'arbres, de titularitat privada o 
pública, que destaca dins del municipi per una o per diverses característiques de tipus 
biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que posteriorment al corresponent 
procediment, és declarat com a tal, i es cataloga. 

b. Arbratge singular: exemplars que encara que no compleixen els requisits per a la 
categoria d'arbratge monumental d’interès local destaquen a alguna de les 
característiques com l'edat, port o un altre tipus de característica que els facen 
mereixedors d'un règim de protecció i conservació específic. Els arbres singulars estan 
cridats a garantir l'ampliació del patrimoni arbori monumental d’interès local. 
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Article 3. Àmbits d’aplicació 

Aquesta ordenança serà aplicada a tot el terme municipal de la localitat de Moixent 
independentment del tipus de titularitat de l’arbre.  
 

Article 4. Entorn de protecció d'arbres i arbredes singulars i monumentals d’interès local 

1. Els exemplars i arbredes del Catàleg d’arbres monumentals i singulars de Moixent disposaran 
d’un entorn de protecció que comprendrà el sòl i el vol, entre cinc metres de profunditat i 
cinquanta metres d’alçària, respecte a la rasant del terreny. 
 
2. Per a arbres o exemplars arboris, l'entorn de protecció mínim quedarà definit per un cercle de 
radi R, mesurat des del centroide de la base del tronc, o del conjunt dels troncs si l'individu 
compta amb diversos sorgint de la mateixa soca o sistema radical. El càlcul d'aquest ràdio 
s'efectuarà segons els criteris que es fixen a l'annex III del DECRET 154/2018, de 21 de 
setembre, de Consell, de desenvolupament de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, 
de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana regula la protecció, conservació, 
difusió, foment, investigació i acreixement del mateix. 
 
3. En arbredes, l'extensió mínima de l'entorn de protecció coincidirà amb l'àrea de l'arbreda, 
delimitada mitjançant l'envolupant convexa del conjunt d'entorns de protecció individuals dels 
arbres mereixedors de protecció; no obstant això, seran vàlides altres formes de delimitació, 
sempre que el àrea de l'arbreda s'estengui fins a l'entorn de protecció que mereixin les seves 
arbres. 
 
4. Es podran definir entorns de protecció superiors als indicats en els apartats anteriors, en 
funció de les circumstàncies particulars de cada cas. L'entorn de protecció, en qualsevol cas, 
s'haurà de reflectir en l'acte de declaració de la protecció expressa. 
 

 
Capítol 2.  REGULACIÓ DELS ARBRES SINGULARS  

Article 5. Declaració d’arbres singulars 

a. Fent ús de les competències atribuïdes per la Llei 4/2006 i el Decret 154/2018, 
l’ajuntament de Moixent declararà arbre singular aquells exemplars que reuneixen les 
característiques que estableix l'article 2, tant si la seua propietat és privada com a 
pública. 

b. La declaració d'arbre singular li correspondrà a l'alcalde o òrgan municipal en qui 
delegue. L'expedient de declaració d'arbre singular podrà ser iniciat tant d'ofici per 
l'Ajuntament com per part d’un ciutadà o altra entitat de caràcter públic o privat.  

c. L’expedient de declaració haurà d'incloure: identificació de l'arbre (nom científic, comú 
o popular); localització mitjançant coordenades UTM, memòria descriptiva i 
justificativa de la proposta on s'arrepleguen les característiques de l’individu que recull 
l’annex II del Decret 154/2018, les quals el facen mereixedor d'aquest règim de 
protecció i conservació específic. A més s’haurà d’aportar un arxiu vectorial 
georeferenciat que contindrà, únicament, el nombre de identificació i la posició en el cas 
d'arbres , i el número d'identificació i la delimitació en el cas d'arbredes 

d. En cas de ser un arbre de titularitat privada, per poder iniciar l'expedient es deu recollir 
una autorització del titular de l'arbre o conjunt d'arbres. Revisada la documentació, els 
servicis tècnics municipals redactaran informe previ. 
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e. La declaració haurà de notificar-se al propietari i a la conselleria competent perquè siga 
inscrit també al catàleg autonòmic d'arbres singulars. La notificació al propietari inclou 
els drets i deures que aquest té i els efectes de la declaració, així com la regulació de les 
actuacions i aprofitaments permesos, concretant les mesures de conservació, 
manteniment, millora i protecció aplicables en base a la normativa vigent. 

f. L'arbre que siga declarat com a arbre singular, haurà de ser identificat amb una placa 
instal·lada junt amb l'arbre, en la que conste, almenys, la seua espècie, nom comú i 
popular si hi haguera, dimensions, emplaçament UTM, edat estimada, propietari, 
data de declaració, número de registre de catàleg municipal i autonòmic, i breu 
descripció de les seues principals característiques botàniques. 

g. Aquells arbres que siguen declarats singulars per part de la Conselleria, segons 
procediment establert en el Decret 158/2018 i l'article 5 de la Llei 4/2006, que es troben 
en aquest terme municipal i que no tinguen declaració municipal expressa, seran 
reconeguts i incorporats al catàleg municipal per l'òrgan competent, sense la tramitació 
de l'expedient a què es refereix l'apartat c i d de l’article 3 d’aquesta ordenança. 

 
Article 6. Efectes de la declaració d'arbre singular i regulació d'activitats i aprofitaments 

1. La declaració d'arbre singular suposa la col·laboració de l'Ajuntament de Moixent 
juntament amb el propietari en la seua protecció i vigilància, per al que podrà dictar ordres 
d'execució i actuar d'acord amb les disposicions aplicables en la Llei 4/2006. 

2. Els treballs de conservació, manteniment i millora de l'arbratge singular corresponen al 
propietari, en coordinació i supervisió amb l'Ajuntament i les conselleries competents. 
L'Ajuntament i la Conselleria competent, esta última en els casos definits en l'article 9.1 de 
la Llei 4/2006, executaran les mesures directes o per mitjà d'ajudes, per a la conservació de 
l'arbre. 

3. Els drets i deures del propietari, així com la regulació d'usos i aprofitaments s'establiran 
de manera única i particular per a cada exemplar, tenint en compte diferents variables de 
cada individu com espècie, estat de conservació, emplaçament, entorn, usos realitzats  a la 
parcel·la pel propietari, treballs de cultiu, recol·lecció, producció de fusta o qualsevol altra 
variable que considere per l’òrgan que declare la protecció de l’arbrat. 

4. Els drets i deures, usos i aprofitaments que s'establisquen compatibles seran amb 
l'objectiu de garantir la protecció i conservació de l'arbre. 

5. Qualsevol actuació urbanística, obra de construcció, rehabilitació, reforma, o per la 
construcció o manteniment d'infraestructures, ja siga qualsevol d'elles d'iniciativa pública o 
privada, en l'àmbit d'un arbre singular, haurà de ser informada als servicis tècnics municipals, 
que necessitaran l'atorgament de la corresponent llicència municipal. per a poder avaluar 
aquesta situació els interessats aportaran la documentació exigible al punt 5.6 

6. La llicència municipal es demanarà mitjançant una instància a l’Ajuntament i deurà 
aportar junt amb la documentació que siga legalment exigible segons el tipus d’actuació, un 
estudi d’afeccions redactat per personal competent en la matèria on es descriguen les 
possibles afeccions, mesures protectores durant l’execució dels treballs així com la proposta 
para la seva integració. En tot cas es tindrà que justificar la no afectació de l’exemplar. 

7. L'Ajuntament de Moixent podrà imposar la prohibició cautelar sobre l'aprofitament total 
o parcial dels arbres i arbredes sobre els quals s'ha iniciat l'expedient de declaració en la 
forma descrita prèviament en la present ordenança. 

 
Article 7. Pla de Gestió i Conservació de l'Arbratge Singular 
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1. El Consell Agrari Municipal aprovarà en un termini no superior a 2 anys un Pla de Gestió i 
Conservació de l'Arbratge Singular de tot el municipi, que establisca les directrius i activitats 
a realitzar per a la protecció, conservació i foment de l'Arbratge Singular.  

2. La conservació de l'Arbratge Singular correspon al propietari, sent competència de 
l'Ajuntament de Moixent la col·laboració en ella, podent qualsevol d'ells sol·licitar 
l'assessorament, supervisió i finançament a la Generalitat Valenciana. 

3. El propietari podrà convenir amb l’Ajuntament els termes en què ha de dur-se el Pla de 
Gestió i Conservació dels arbres. Aquests treballs han de garantir el bon estat de l'arbre, així 
com les condicions de seguretat de persones, construccions i infraestructures i la no ocupació 
d'espais aliens a la propietat. Li correspon a l'Ajuntament i a la Conselleria competent, en els 
casos definits en l'article 9.1 de la Llei 4/2006, executar les mesures directes o per mitjà 
d'ajudes, per a la conservació de l'arbratge singular ubicat. 

4. La col·laboració en la protecció i vigilància de l'arbratge singular correspon a l'Ajuntament 
de Moixent i a la Conselleria competent, dins del marc de competències establides per la Llei 
4/2006 i el Decret 154/2018. 

 
Article 8. Prohibicions municipals i autorització respecte als Arbres Singulars 

1. Es prohibeix la tala, l'arrancada, l'abatiment o qualsevol acció que implique el 
maltractament dels Arbres Singulars. 

2. Queden autoritzats els següents aprofitaments i actuacions:  

a) Les actuacions de conservació de l’arbre i el seu entorn que duguen a terme les 
administracions competents, en coordinació amb el centre gestor.  

b) Les actuacions de conservació de les arbredes dutes a terme per les administracions 
competents o per personal qualificat en el marc d’una planificació aprovada per 
aquelles, fins i tot quan impliquen reducció o eliminació d’algun dels components 
de l’arbreda en favor de la millora general del conjunt.  

c) Els treballs de cultiu.  
d) La recol·lecció de fruits i les seues produccions, de restes de tales i podes, així com 

de la fusta, ja siga provinent de podes o per mort de l’exemplar. En aquests últims 
casos, les administracions competents podran adquirir preferentment la fusta amb 
fins científics, culturals o educatius.  

e) Les activitats manuals necessàries per a la recol·lecció de fruits, com ara la batuda o 
altres pràctiques tradicionals equivalents.  

f) Les podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris, el pasturatge 
moderat, i aquelles altres activitats tradicionalment realitzades per al manteniment 
dels arbres objecte d’aprofitament agropecuari i el seu entorn, i per a la legítima 
extracció de rendes de les seues produccions, sempre que no posen en perill la 
supervivència dels arbres o arbredes protegits. 

3. El treballs de manteniment, conservació, millora o aprofitaments que no estiguin inclosos 
al punt 8.2 requeriran autorització municipal 

4. Quan l'arbre es veja necessàriament afectat per actuacions urbanístiques, obres de 
construcció, rehabilitació, reforma, o per la construcció o manteniment d'infraestructures, 
ja siguen en tots aquests casos d'iniciativa pública o privada, haurà d'integrar-se l'arbre en 
l'actuació, estant expressament prohibit el seu trasplantament. 

 
Capítol 3. REGULACIÓ DELS ARBRES MONUMENTALS D'INTERÈS LOCAL  
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Article 9. Protecció Genèrica d'Arbres Monumentals d’Interès Local 

 Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució municipal 
singularitzada, els exemplars en què concórrega alguna de les circumstàncies següents: 

 Conforme estableix l'article 4 de Llei 4/2006, qualsevol exemplar  d’espècie arbòria 
existent en el municipi que igualen o superen un o més dels paràmetres següents: 350 anys 
d'edat; 30 metres d'altura; 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una altura d'1,30 m de la 
base; 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el pla horitzontal; 
per a les distintes espècies de la família Palmae que superen els 12 m d'estípit, a excepció de 
Washingtonia robusta H.A. Wendland., el llindar del qual s’estableix en 18 m. 

 Aquells que d'acord amb l'article 5.1 de la Llei 4/2006, que disposen de declaració 
d'arbre monumental mitjançant un decret del Consell de la Generalitat. 

 Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució, els exemplars de 
qualsevol espècie arbòria existent en el municipi de Moixent que igualen o superen el coeficient 
de monumentalitat de 1’40 indicat al annex II del Decret 154/2018. 
 
Article 10. Declaració d'Arbre Monumental d’Interès Local 

a. Fent ús de les competències atribuïdes pel Decret 154/2018 i la Llei 4/2006, 
l'Ajuntament declara Arbre Monumental d’Interès Local aquells exemplars que 
complisquen amb el que estableix l'article 2.3 a) d'aquesta ordenança. 

b. La declaració d'Arbre Monumental d’Interès Local correspon li correspon a l'alcalde o 
òrgan municipal en qui delegue. L'expedient de declaració d'Arbre Monumental 
d’Interès Local podrà ser iniciat a instància de qualsevol ciutadà o d'ofici per 
l'Ajuntament o òrgan delegat.  

c. L'expedient haurà d'incloure: identificació de l'arbre (nom científic, comú i popular); 
localització; memòria descriptiva i justificativa de la proposta on s'arrepleguen les 
característiques suficients per a ser declarat arbre o arbreda monumental d'Interès Local 
que recull el Decret 154/2018 en l’annex II.  A més s’haurà d’aportar un arxiu vectorial 
georeferenciat que contindrà, únicament, el nombre de identificació i la posició en el cas 
d'arbres , i el número d'identificació i la delimitació en el cas d'arbredes. En cas de 
titularitat privada, ja siga titular de l'arbre una entitat privada o veïns immediats es 
necessita una autorització per a poder iniciar el tràmit de declaració. Revisada la 
documentació, els servicis tècnics municipals redactaran un informe tècnic previ.   

d. L'alcalde o òrgan municipal en qui delegue proposarà al Ple de l'Ajuntament la 
declaració d'Arbre Monumental d’Interès Local. 

e. La declaració s’haurà de notificar al propietari, a la Diputació de València i la 
Conselleria competent perquè siga inscrit en el catàleg provincial i autonòmic d'arbres 
monumentals. La notificació al propietari inclou els drets i deures que aquest té i els 
efectes d'esta declaració. 

f. L'arbre que siga declarat com a Arbre Monumental d’Interès Local, haurà de ser 
identificat amb una placa instal·lada junt amb l'arbre, en la que conste, almenys, la seua 
espècie, nom comú i popular si hi haguera, dimensions, emplaçament UTM, edat 
estimada, propietari, data de declaració, número de registre de catàleg i breu 
descripció de les seues principals característiques botàniques, històriques o culturals. 

g. En el cas d'aquells arbres que siguen declarats monumentals per part de la Generalitat 
tal com estableix la Llei 4/2006 i el Decret 154/2018, que es troben en aquest terme 
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municipal i que encara no tinguen declaració expressa com a arbre monumental 
d’interès local pel Ple Municipal, se sotmetran perquè reconega la seua declaració com a 
Arbre Monumental d’Interès Local, sense la tramitació de l'expedient descrit 
anteriorment. 
 

Article 11. Efectes de la declaració d'Arbre Monumental d’Interès Local 

1. La declaració d'Arbre Monumental d’Interès Local suposa la responsabilitat per part del 
propietari junt amb l'Ajuntament de Moixent i la Conselleria competent en la seua 
conservació, protecció i millora, així com les tasques de vigilància ambiental. 

2. Els drets i deures del propietari, així com la regulació d'usos i aprofitaments s'establiran de 
manera concreta per a cada exemplar, tenint en compte diferents variables com: espècie, 
estat de conservació, emplaçament, entorn, usos realitzats pel propietari en la parcel·la, 
treballs de cultiu, recol·lecció, producció de fusta o qualsevol altra variable que es 
considere pel òrgan encarregat de la declaració.  

3. Els drets i deures, usos i aprofitaments que s'establisquen compatibles seran amb l'objectiu 
de garantir la protecció i conservació de l'arbre.  

4. Qualsevol actuació urbanística, obra de construcció, rehabilitació, reforma, o per la 
construcció o manteniment d'infraestructures, ja siga qualsevol d'elles d'iniciativa pública o 
privada, en l'àmbit d'un Arbre Monumental d’ Interès Local, haurà de ser informada als 
servicis tècnics municipals, que necessitaran l'atorgament de la corresponent llicència   
municipal. 

5. La llicència municipal es demanarà mitjançant una instància a l’Ajuntament i deurà aportar 
junt amb la documentació que siga legalment exigible segons el tipus d’actuació, un estudi 
d’afeccions redactat per personal competent en la matèria on es descriguen les possibles 
afeccions, mesures protectores durant l’execució dels treballs així com la proposta para la 
seva integració. En tot cas es tindrà que justificar la no afectació de l’exemplar. 

6. L'Ajuntament de Moixent podrà imposar la prohibició cautelar sobre l'aprofitament total o 
parcial dels arbres i arbredes sobre els quals estiga iniciat l'expedient de declaració en la 
forma prevista en la present ordenança. 

 
Article 12. Pla de Gestió i Conservació dels Arbres Monumentals d’Interès Local 

1. L’ajuntament de Moixent en un termini no superior a dos anys aprovarà un Pla de Gestió i 
Conservació de l'Arbratge Monumental d’Interès Local del municipi que establisca les 
directrius i activitats a realitzar per a la millor protecció, conservació i foment dels Arbres 
Monumentals d’Interès Local. 

2. La conservació de l'Arbratge Monumental d’Interès Local correspon a l'Ajuntament de 
Moixent junt amb el propietari, que podrà sol·licitar l'assessorament, supervisió i 
finançament a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de València. 
 

Article 13. Prohibicions municipals i autorització respecte als Arbres Monumentals 
d’Interès Local. 
 
1. Es prohibeix la tala, l'arrancada, l'abatiment o qualsevol acció que implique el 

maltractament dels Arbres Monumentals d’Interès Local. 

2. Queden autoritzats els següents aprofitaments i actuacions:  

g) Les actuacions de conservació de l’arbre i el seu entorn que duguen a terme les 
administracions competents, en coordinació amb el centre gestor.  
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h) Les actuacions de conservació de les arbredes dutes a terme per les administracions 
competents o per personal qualificat en el marc d’una planificació aprovada per 
aquelles, fins i tot quan impliquen reducció o eliminació d’algun dels components 
de l’arbreda en favor de la millora general del conjunt.  

i) Els treballs de cultiu.  
j) La recol·lecció de fruits i les seues produccions, de restes de tales i podes, així com 

de la fusta, ja siga provinent de podes o per mort de l’exemplar. En aquests últims 
casos, les administracions competents podran adquirir preferentment la fusta amb 
fins científics, culturals o educatius.  

k) Les activitats manuals necessàries per a la recol·lecció de fruits, com ara la batuda o 
altres pràctiques tradicionals equivalents.  

l) Les podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris, el pasturatge 
moderat, i aquelles altres activitats tradicionalment realitzades per al manteniment 
dels arbres objecte d’aprofitament agropecuari i el seu entorn, i per a la legítima 
extracció de rendes de les seues produccions, sempre que no posen en perill la 
supervivència dels arbres o arbredes protegits. 
 

3. El treballs de manteniment, conservació, millora o aprofitaments que no estiguen 
inclosos al punt 13.2 requerirà autorització municipal. 

4. Quan l'arbre es veja necessàriament afectat per actuacions urbanístiques, obres de 
construcció, rehabilitació, reforma, o per la construcció o manteniment 
d'infraestructures, ja siguen en tots aquests casos d'iniciativa pública o privada, haurà 
d'integrar-se l'arbre en l'actuació, estant expressament prohibit el seu trasplantament. 

 
Capítol 4. CATÀLEG D'ARBRES SINGULARS I ARBRES MONUMENTALS 
D'INTERÈS LOCAL  

Article 14. Catàleg d'arbres protegits del municipi de Moixent 

1. Es crea el catàleg d'arbres protegits del municipi de Moixent, que té com a objectiu 
l'inventari i el registre ordenat de tots i cada un dels arbres i arbredes Singulars i arbres 
Monumentals d’Interès Local que es troben al terme municipal de Moixent. 

2. Totes les modificacions d’aquest catàleg, siga la inclusió o exclusió d’individus o altres 
modificacions, seran diligència única del Consell Agrari Municipal de Moixent.  

 
Capítol 5. RÈGIM SANCIONADOR  

Article 15. Infraccions i règim sancionador 

 Les infraccions que disposa la present ordenança se sancionaran d'acord amb el que 
preveu la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la 
Comunitat Valenciana, la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació d'Espais Naturals de la 
Flora i la Fauna Silvestres, la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat 
Valenciana, i la legislació urbanística i la resta de normativa reguladora del sòl. 
 
Article 16. Reposició. Indemnització de danys 

1. Sense perjuí de les sancions que els siguen imposades, els infractors seran obligats a 
reparar els danys i perjuís ocasionats a l'arbratge, així com a reposar les coses al seu estat 
anterior. L'òrgan sancionador fixarà executòria ment les indemnitzacions que procedisquen. 
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2. En el cas que per a això siga necessari reposar arbratge, s'utilitzaran exemplars de la 
mateixa espècie o en cas de no poder-se trobar es plantejarà el plantament de espècies 
incloses en el catàleg d'espècies amenaçades de la Generalitat Valenciana. 

3. La resolució sancionadora haurà de reflectir expressament aquestes obligacions, 
determinant el seu contingut, el termini per a fer-les efectives i qualsevol altres condicions 
que s'estimen oportunes. 

4. Si l'infractor no reparés el dany en el termini fixat en la resolució, o no ho fera en la forma 
en aquesta establida, l'òrgan competent podrà imposar-li multes coercitives, d’acord amb el 
que preveu el règim sancionador de la Llei 4/2006, 19 de maig, de la Generalitat, de 
Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

VIGÈNCIA 

L'entrada en vigor ho serà des del moment en què, d'acord amb el que s'estableix en els articles 
16 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i disposicions concordants, s'hagen complit tots els 
requisits per a això, i en els casos en què la meritació siga trimestral o semestral, des del primer 
dia del trimestre o semestre natural següent al de la seua entrada en vigor. 

 


