prova
correcció de
textos (N6)
Nom
1r cognom
2n cognom
NIF/NIE
Localitat de la prova

VALÈNCIA

Nom del corrector
Observacions

Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià

ACLARIMENT VÀLID PER A TOT L’EXAMEN
S’entén per «correcció de només el que calga» la correcció indispensable d’una
forma lingüística per raó de la seua inadequació a la normativa gramatical. Cal
tindre present que es puntuen negativament les correccions innecessàries.
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1.

Corregisca només el que calga del text administratiu següent. Cal
donar al text la consideració d’un original i, per tant, indicar les
correccions ratllant la paraula errònia i escrivint dalt, en l’espai
interlineal, les solucions que es consideren oportunes. Pel que fa als
signes de puntuació, si s’han d’afegir al text, pose’ls en el lloc on
corresponga; en el cas que s’hagen de suprimir, trace una creu en
aspa, i si s’han de modificar els que hi ha, ratlle’ls i pose al costat el
signe que pertoque.

ATENCIÓ!
No tinga en compte les paraules subratllades, ja que les haurà de comentar en
la pregunta 3.
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

ORDRE 3/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic, per la que s’establixen els coeficients aplicables en 2016 al valor
catastral als efectes dels impostos sobre transmissions padrimonials i actes
jurídics documentats i sobre sucessions i donacions, així com la metodologia
utilitzada per a la seua elaboració i determinades regles per a la seua
aplicació. [2016/3906]

PREAMBUL

L’article 10 del Text refòs de la Llei de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i actes jurídics documentades, aprovat per Reial decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre i l’article 9 de la Llei 29/1987 de 18 de decembre, de
l’Impost sobre successions i donacions, estableix que la base imposable dels dos
impostos està constituida pel valor reial dels béns i drets trasmesos.
Per la seua banda, l’article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, disposa que el valor de les rentes, productes, bens i la resta
d’elements determinants de la obligació tributària els podran comprovar
l’Administració Tributària mitjançant estimació per referència als valors que
figuren en els Registres oficials de caràcter fiscal, afegint que «dita estimació per
referència podrà consistir en l’aplicació dels coeficients multiplicadors que
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determina i publica l’administració tributària competent als valors que hi figuren
en el registre oficial de caràcter fiscal que es prenga com referència a l’efectes
de la valoració de cada tipus de béns. Atès que es tracta de béns inmobles, el
registre oficial de caràcter fiscal que es prendrà com a referència a l’efecte de
determinar els coeficients multiplicadors per a la valoració dels mateixos serà el
Catastre Immobiliari”.
No obstant això, aquesta administració es coneixedora de la controvèrsia
entre les resolucions de les sales contenciosoadministratives dels Tribunals
Superiors de Justícia, no havent-hi, fins a hui, jurisprudència que siga d’aplicació
al cas en quant a l’idonitat del medi previst en l’article 57.1.b de la Llei General
Tributària per a determinar el valor real als efectes de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats i de l’Impost sobre
succesions i conacions.
Per tot això, es dicta aquesta orde, per la que s’estableixen els coeficents
aplicables al valor catastral a l’efecte de de la comprobació de valors de
determinats béns inmobles urbans relacionada en els fets imposables produïts
en 2016 dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics
documentats i sobre successions i donacions, s’en descriu la metodologia
utilitzada per a la seua elaboració i s’establixen determinats regles per a
l’aplicació d’estos coeficients, així com els seus efectes en relació amb les
declaracions presentades per els contribuients, en aplicació del que dispossa el
parràgraf primer del apartat 1 de l’article 134 de la Llei general tributària.

ORDENE

Article 1. Aprobació dels coeficients aplicables en 2016 al valor cadastral dels
béns immobles urbans
De conformitat amb allò que disposa l’article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària s’aproven els coeficients coresponents a
l’exercici 2016 als que es referix l’Anex III d’aquesta orde, per a estimar, per
referència al valor cadastral, el valor real de determinats béns immobles de
naturalesa urbana que estén radicats en el territori de la Comunitat Valenciana, a
l’efecte de la liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes
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jurídics documentats i sobre successions i donacions pels fets imposables
produïts en 2016.

Article 2. Àmbit objectiu dels coeficients
1. Els coeficients al que es refereixen l’article 1 s’aplicaran a tots els béns
immobles de naturalesa urbana amb les excepcions seguents:
a) Els immobles que no tinguen valor cadastral o les característiques físiques
i urbanístiques del qual no coincidisquen amb les tingudes en comptes per a
determinar el seu valor cadastral.
b) Els solars i de més terrenys que estiguen sense edificar.
c) Els solars o terrenys infra-edificats, definits estos últims com aquells en els
que l’edificabilitat materialitzada en la parcela siga inferior al 30 % de la màxima
permitida pel planejament urbanístic per a la mateixa.
d) Els habitatges unifamiliars aillats o adosats.
i) Els immobles declarats en ruina o amb expedient de declaració de ruina
incoat, i els immobles que vagen a ser derribats, reconstruïts o rehabilitats
integralment.
f) Els béns immobles d’interés cultural (BIC) i els béns immobles de
relevància local (BRL) incluïts en l’Inventari General del Patrimoni Cultural
Valencià, a què fan referència els punts 1r i 2n de l’apartat 2 de l’article 15 de la
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, de Patrimoni Cultural valencià, així
com els altres immobles que estiguen inclosos en el Catàleg de Proteccions del
municipi corresponent, als que fa referència l’article 42.5 i l’Annex VI de la Llei
5/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, d’ordrenació del territori, urbanisme i
paisatge de la Comunitat Valenciana, i que tinguen atribuïts els nivels de
protecció integral o parcial.

Article

3. Aplicació

dels

coeficients

en

les

sol·licituds

d’informació

a

l’Administració tributària del valor a efectes fiscals de béns immobles urbans amb
caràcter previ a la seua transmissió o adquisició.
Els coeficients d’esta ordre s’aplicaran en la informació prèvia expendida per
l’Administració tributària de la Generalitat sobre el valor a efectes fiscals dels
béns que hagen de ser objecte d’adquisició o transmissió.
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Article 4. Regles d’aplicació dels coeficients en la comprovació de valors per
l’Administració tributària
1. A l’efecte de la comprovació de valors, l’estimació del valor dels béns
immobles de naturalesa urbana als que fa referència l’article 2 els farà
l’Administració tributària de la Generalitat aplicant-hi els coeficients al valor
cadastral de l’immoble actualitzat en la data del devengament.
2. L’aplicació dels coeficients estarà condicionada a la verificació de què la
referència cadastral corresponen al bé immoble que cal valoritzar.
3. En el cas d’immobles que en la data de la meritació conten amb valor
asignat per a la tasació de finques hipotecades, l’estimació del valor es podrà
efectuar en virtut del que prevé l’article 57.1.g de la Llei general tributària.
3. Així mateix, es podrà realitzar l’estimació del valor en virtud de l’article
57.1.h de la Llei General Tributària, atenent al preu o valor declarat
corresponents a altres transmissions del propi bé realitzades dins del plaç d’un
any desde la data de la meritació de l’impost en què produesca efecte, sempre i
quan es mantinguen sustancialment les circumstàncies de caràcter físic, jurídic i
econòmic determinants del dit valor.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per a l’execució.
S’autoritza al titular de la Direcció General competent en matèria de Tributs
per a què dicte les instruccions necessàries per a l’execució d’aquesta orde.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor a l’endemà de la seua publicació en el Diari
oficial de la Comunitat Valenciana.

A València, 26 de maig de 2016
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2. Corregisca només el que calga del text periodístic següent. Cal donar al
text la consideració d’un original i, per tant, indicar les correccions
ratllant la paraula errònia i escrivint dalt, en l’espai interlineal, les
solucions que es consideren oportunes. Pel que fa als signes de
puntuació, si s’han d’afegir al text, pose’ls en el lloc on corresponga; en
el cas que s’hagen de suprimir, trace una creu en aspa, i si s’han de
modificar els que hi ha, ratlle’ls i pose al costat el signe que pertoque.

ATENCIÓ!
No tinga en compte les paraules subratllades, ja que les haurà de
comentar en la pregunta 3.

Descobert un buc de l’Antiga Roma
que va naufragar a les Balears fa 1800
anys.
La nau portava centenars d’ànfores i es va enfonsar prop de l’Illa
de Cabrera per raons desconegudes
Un equip d’arqueòlegs ha descobert un

temps. El vaixell està soterrat sota les

barco romà que va naufregar davant de

àmfores.

les costes de Cabrera, una de les Illes

Segons els seus descobridors, qui han

Balears, fa si cap 1800 anys. El peci es

presentat hui la troballa a Palma, es

troba a 70 M. de profundidat i ha estat

tracta del derelicte millor conservat de

esplorat i fotografiat al llarg de l’octubre

l’arxipèlag balear i un dels pocs que n’hi

de 2016. Els responsables de l’encontre

ha

creuen que moltes de les àmfores que

Occidental. «Que nosaltres sapiem, és la

portava el navil·li encara estan en la

primera vegada que s’hi troba un

posició original i que el jaciment s’ha

derelicte

salvat dels expoliadors durant tot aquest

completament inalterat des del seu

intactes

en

en

tot

el

aigües

Mediterrani

espanyoles
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enfonsament; de fet, abruma l’estat de

(IBEAM) van fer tres inmersions per a

conservació de la nau”, subratlla Jorge

documentar el derelicte. L’espedició va

Rodríguez, u dels arqueòlegs subaqüàtics

suposar un repte físic i tècnic a causa de

que ha participat en l’exploració i

la profunditat a la que es troben les

documentació dels restes. La dificultat

restes.

d’accés i el que estes aigües siguen part

subaquàtiques han servit per a composar

d’un parc nacional n’han estat decissives

un plànol a escala real del derelicte,

per a la presservació i per a evitar actes

permetent estudiar-ho amb detall i

vandàl·lics.

publicar la troballa en una revista

Unes

2.000

fotografies

científica en els pròxims mesos, segons
Els pescadors, els primers arqueòlegs

Rodríguez.

Els pescadors, a la búsqueda de noves
moles de peixos van ser els primers a

Salsa de peix

intuir la existència d’un antic naufragi al

Els arqueòlegs creuen que la nau data del

traure fragments d’àmfores enganxats en

segle

les xarxes prop de Cabrera, al sur de

atifells de fang que poden aclarar l’orige

l’illa de Mallorca. Tal i com els propis

del vaixell. La majoria són grans àmfores

pescaters els van indicar una mica

d’un metre de llarg que es fabricaven al

recatadament, els responsables d’una

Nord d’Àfrica. La resta són recipients

expedició científica van estudiar el fondo

més menuts probablement procedents del

amb un robot d’exploració submarina a

sud de Portugal. Els arqueòlegs creuen

l’abril de l’any passat. Abord del seu

que l’embarcació devia de tindre uns 20

buc, en la pantalla, hi van aparèixer les

metres d’eslora i que era un vaixell

primeres images de l’enorme muntó

mercant que trasportava garum, una

d’àmfores de grandàries variades esteses

salsa feta amb budells i altres rebujos de

al llarg de 15 metres d’arena

peix salats i assecats al Sol. “En

A l’octubre, per encàrrec del Servei

l’antiguitat era considerat una delicadesa

d’Arquelogia del Consell de Mallorca,

cul·linària i es va aconvertir en un

dos busos professionals comanats per

producte alimentici molt demandat per la

tres arqueòlegs de l’Institut Balear

societat

d’Estudis

Munar, director científic de l’IBEAM,

en

Arqueologia

Marina

III

o

IV.

Conté entre 1.000 i 2.000

romana»,

explica

Sebastià
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que definix la troballa com una “joia

d’estudis, no s’espera fer més treballs en

arqueològica”.

el derelicte més enllà de la vigilància per

Els investigadors creuen que el vaixell

a evitar que siga expoliat.

cubria la ruta entre el nord d’Àfrica i

Amb este ja hi ha dotze naufragis de

Hispania, el sud de França o, fins i tot,

l’Època Clàssica trobats a les aigües del

Roma.

trovaven

parc nacional de Cabrera, segons els seus

justament a mitjà camí i eren un bon

descobridors, donant una idea de la

refugi per a les naus que havien de fer

importància arqueològica del enclau.

aiguada o protegir-se d’una tormenta”,

Munar ressalta la necessitat d’explorar

argumenta Rodríguez. “Possiblement no

les aigües de les Balears per a buscar

van conseguir arribar a port pel mal

més restes i detectar-les abans que

oratge i el vaixell es va esfonsar», hi

puguen

afegix.

«Mallorca no te una carta arqueològica

«Davall d’unes quantes fileres d’atifells

subaquàtica, i per això encara no sabem

és possible que es conserve part del

que hi ha; esperem que aquest siga el

buc», expliquen els arqueòlegs. Les

principi», assenyala.

anàlisi de la madera podrien permetre

La troballa, batejada amb el nom de
Cabrera XIV, ha estat presentada este
matí pels seus descobridors junt al
Conseller de Cultura i Patrimoni del
Consell de Mallorca, Francesc Miralles.

“Les

Balears

es

desvetlar d’on procedia exactament,
encara que els responsables de la troballa
senyalen que, en aquesta primera fase

ser

danyades

o

robades.
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3.

Escriga arguments a favor o en contra de l’ús de les formes
subratllades dels textos anteriors. Propose solucions diferents per a
les formes que considere incorrectes.

ACLARIMENT
En la pregunta es valora especialment el coneixement
de les fonts bibliogràfiques a partir de les quals puga ser
acceptada o rebutjada una paraula o construcció
determinades.

A) TEXT ADMINISTRATIU
3.1. fins a hui.
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:

3.2. en el territori de la Comunitat Valenciana.
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:
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B) TEXT PERIODÍSTIC
3.3. barco.
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:

3.4. van ser els primers a intuir [...] al traure fragments d’àmfores.
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:
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4.

Corregisca la galerada següent a partir de les indicacions assenyalades
a l’original o dels errors produïts posteriorment. Marque les
correccions amb els signes adequats per a la correcció de galerades.
ORIGINAL

Anscombre, Jean-Claude; Ducrot, Oswald (1981). «Interrogation et argumentation». A:
Meyer, M. Langue française. L’interrogation, núm. 52, p. 23-43. París: Larousse.
Artigas, Rosa (coord.) (1994). «Marques de l’emissor en el teixit textual». A: Segon
Simposi del professorat de valencià de l’ensenyament mitjà i de l’educació
secundària

obligatòria.

Comunicacions

i

ponències.

València:

Generalitat

Valenciana. Conselleria d’Educació i Ciència.
Austin, John L. (1988). Cómo hacer cosas con palabras: palabras y acciones. Barcelona:
Paidós Ibérica. [Títol original: How to do things with words. Oxford: The Clarendon
Press, 1962.]
Bronckart, Jean Paul (1985). Le fonctionnement des discours: un modèle psychologique
et une méthode d’analyse. Néuchâtel-París: Delachaux & Niestle.
— (1993). «L’organisation temporelle des discourse. Une approche de psychologie du
langage». Langue française. Temps et discours. Études de psychologie du
langage, núm. 97, p. 3-13.

GALERADA
ANSCOMBE, Jean Claude; DUCROT, Oswald (1981): «Interrogation et arguméntation». A:
Meyer, M. Langue française. L’interrogation, núm. 52, p. 23-43. Paris: Larousse.
ARTIGAS, Rosa (coord), (1994). “Marques de l’emissor en el teixit textual». A: Segon
simposi del professorat de valencià de l’ensenyament mitjà i de l’educació
secundària

obligatòria.

Comunicacions

i

Ponències.

València:

Generalitat

Valenciana - Conselleria d’Educació i Ciència.
AUSTIN, Jhon L. (1988). Como hacer cosas con palabras: Palabras y acciones.
Barcelona: Paidós Ibèrica. [Títol original: How do things with words. Oxford:
Clarendon Press, 1962]
BRONCKART, Jean-Paul (1985). Le fontionement des discours: un modèle psycologique
et une méthode d’analyses. Néuchatel-París: Delachaux&Niestle.
- (1993) «L’organisation temporelle des discourse. Une approche de psychologie du
language”. Langue francaise. Temps et discours. Etudes de psychologie du
langage, nº 97, pp. 3-113.
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Brown, Gillian; Yule, George (1983). Discours analysis. Cambridge; Nova York; New
Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press.
Cosnier, Jacques; Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1987). Décrire la conversation. Lió:
Presses Universitaires de Lyon.
Delu, Zang (1991). «Role relationship and their realization in mood and modality». A:
Van Dijk, T. A. (ed.). Text. An interdisciplinary journal for the study of discours.
Berlín: Mouton de Gruyter.
Dolz, Joaquim; Pasquier, August (1993). Argumenter pour convaincre: initiation aux
textes argumentatifs. Une activité de français I. Ginebra: Pinchat; Suïsse:
Département de l’Instruction Publique. Enseignement Primaire. Service du
Français. (Séquence didactique 6P. Cahier; 33)
Gimeno, Montserrat; Ràfols, Lluís (1997). «L’ensenyament de català per a adults i
l’acreditació dels coneixements de llengua». A: Actes del Congrés europeu sobre
planificació lingüística. Barcelona, 9 i 10 de novembre de 1995. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Halliday, M. A. K.; Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in english. Londres: Longman.
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