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LLEI ORGÀNICA 15/1995, de 27 de desembre,
sobre alteració dels límits provincials consistent en la segregació del municipi de Gàtova
de la província de Castelló i la seva agregació a
la de València. («BOE» 310, de 28-12-1995.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
1. L’Ajuntament de Gàtova va adoptar en el seu
moment un acord plenari que instava la Generalitat Valenciana a donar suport a la seva pretensió de promoure una
alteració de límits provincials, per segregar-lo de la província de Castelló de la Plana i afegir-lo a la província de
València, amb la consideració que aquesta mesura redundaria en una millora de la prestació dels serveis públics
locals.
Així, l’Ajuntament esmentat va exposar els problemes
geogràfics, econòmics i de serveis que l’adscripció provincial a Castelló de la Plana comportava a la població de
Gàtova. Pel que fa a l’aspecte geogràfic, tant el relleu com
els corrents fluvials de la zona on s’ubica el municipi pertanyen a la que avui es configura com la província de
València. Respecte a les comunicacions, s’ha demostrat
l’existència d’una tendència natural dels veïns a desplaçar-se a València excepte per a assumptes oficials, atesa la
proximitat geogràfica i accessibilitat. Finalment, es pot
destacar el factor humà i sociològic que de manera natural produeix més acostament a la província de València
que no pas a la de Castelló de la Plana.
2. La Generalitat Valenciana es va fer ressò d’aquesta
problemàtica i va concedir a les diputacions provincials
afectades un tràmit d’audiència durant el qual aquests
ens provincials no van manifestar la voluntat contrària a
l’alteració de límits provincials sol·licitada. D’altra banda,
el Consell d’Estat, requerit sobre això, va emetre un dictamen en el qual indicava la pertinència de l’exercici de la
iniciativa legislativa per part de les Corts Valencianes per
a l’aprovació de la llei orgànica corresponent sobre alteració de límits provincials.
L’article 141.1 de la vigent Constitució, en efecte, estableix la necessitat de llei orgànica de les Corts Generals
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per a l’aprovació de qualsevol alteració dels límits provincials, i l’article 87.2 del mateix text constitucional reconeix
a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes la iniciativa legislativa davant el Congrés dels Diputats, reconeixement que es reitera a l’article 11.f) de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
3. Al llarg de la tramitació d’aquest procediment i a
través de la documentació que hi consta, es pot advertir la
conveniència de procedir a l’alteració de límits provincials
assenyalada, ja que això ha de redundar inevitablement
en una millora substancial de la qualitat de vida dels veïns
afectats, així com en una millora de l’aprofitament dels
recursos públics.
Article únic.
El municipi de Gàtova, que actualment pertany a la
província de Castelló de la Plana, queda afegit a la província de València.
Disposició transitòria primera.
Les diputacions provincials, afectades per aquesta Llei
orgànica, han de mantenir la seva composició fins a les
pròximes eleccions locals, en les quals s’han d’adoptar
les mesures necessàries per adaptar la seva composició i
funcionament a l’alteració de límits provincials aprovada.
Disposició transitòria segona.
En un termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei orgànica, les entitats i organismes públics corresponents han de procedir a adaptar
l’estructura i el funcionament dels serveis públics a la
nova delimitació provincial, i s’hi han de fer en cada cas
les modificacions normatives necessàries.
Disposició final única.
Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 27 de desembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

