Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/3

El ple

Ordinària

Data

31 de maig 2021

Durada

Des de les 19:54 fins a les 21:41 hores

Lloc

Saló plenari

Presidida per

VICTOR MANSANET BOÏGUES

Secretari

ELISA ARMENGOT AUDIVERT

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

20023153C

ALMUDENA DONET ROMERO

SÍ

73549572B

CABANILLES INZA, RAFAEL

SÍ

52713086F

GLORIA PALMER MORANT

SÍ

20018559A

JOAN VICENT BAÑULS PALOMARES

SÍ

20036985Y

JOSE GREGORI ROBLEDILLO

SÍ

20024870N

LUCIA BATALLER MARTIN

SÍ

79266135Q

MAGRANER CAMARENA, ANTONIO

SÍ

20031396Y

MARGARITA PALOMARES HERNANDIS

SÍ

20803748H

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT

SÍ

20024930A

SUSANA ALEMANY ESCUDERO

SÍ

20767927P

VICTOR MANSANET BOÏGUES

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària Elisa Armengot la constitució vàlida de
l’òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 15/09/2021
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

ELISA ARMENGOT AUDIVERT ( 1 de 2 )
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data Signatura : 15/09/2021
HASH: 2287062e49d8d25dd4c8335772469afe

ACTA

inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

A.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 29 de març de 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
02/2020, celebrada el dia 29 de març de 2021.

Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 29 de març
de 2021.

A.2 Expedient 609/2021. Aprovació de l’Ordenança reguladora de declaracions
responsables, llicències urbanístiques i instrument d’intervenció en matèria
d’activitats
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 1

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre l’Ordenança reguladora de
declaracions responsables, llicències urbanístiques i instrument d’intervenció en matèria
d’activitats, la qual transcrita a la lletra diu:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que està tramitant-se per a l’aprovació de l’Ordenança reguladora de
declaracions responsables, llicències urbanístiques i instrument d’intervenció en
matèria d’activitats, vista la documentació que consta en l’expedient.
Aquesta Alcaldia proposa el següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de declaracions
responsables, llicències urbanístiques i instrument d’intervenció en matèria
d’activitats, amb la següent redacció:
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Favorable

ACTA DEL PLE

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per UNAMINITAT dels 10 membres
presents (3 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1
Compromís), acorda:

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d'ell.

«ORDENANÇA REGULADORA DE DECLARACIONS RESPONSABLES,
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ EN
MATÈRIA D'ACTIVITATS

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit.
Article 2. Objecte.
Article 3. Models normalitzats.

Article 5. Cartell informatiu de realització d'obra.
I

DECLARACIONS

CAPÍTOL I. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 6. Procediment de tramitació de les llicències urbanístiques.
Article 7. Disposicions particulars de les llicències urbanístiques.
Article 8. Llicències d'obres en sòl urbans.
Article 9. Llicències d'obres i usos provisionals.
Article 10. Llicències d'obres en sòl no urbanitzable.

ACTA DEL PLE

TÍTOL II.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
RESPONSABLES EN MATÈRIA D'OBRES
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Article 4. Del lliurament i recollida de residus procedents d'obres de construcció i
demolició.

Article 11. Procediment de tramitació de declaracions responsables en matèria
d'obres.
CAPÍTOL III.-DISPOSICIONS GENERALS APLICABLES A LES
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DECLARACIONS RESPONSABLES.
Article 12. Tipus de declaracions responsables
Article 13. Transmissibilitat de les llicències urbanístiques.
Article 14. Pròrrogues.
Article 15. Resolució condicionada.
Article 16. Execució i terminació de les obres emparades per la llicència urbanística.
Article 17. Llicències parcials o per fases.
Article 18. Regulació de l'autoconstructor a les Declaracions Responsables i
Llicències d'obres.
Article 19. Regulació autopromoció d'habitatges.
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CAPÍTOL II.- DECLARACIONS RESPONSABLES EN MATÈRIA D'OBRES

TÍTOL III.- RÈGIM JURÍDIC ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS,
ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
Article 20. Procediment de tramitació de declaracions responsables en matèria
d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Article 21. Procediment de tramitació d'autoritzacions d'obertura en matèria
d'espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments
públics.
TÍTOL
IV.COORDINACIÓ
ENTRE
ELS
PROCEDIMENTS
D'INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS REGULADES PER LA
LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBRE, I AUTORITZACIONS
URBANÍSTIQUES

Article 24. Obres subjectes a llicència urbanística vinculades a activitats subjectes a
autorització de l'article 10 de la Llei 14/2010.
TÍTOL V.- RÈGIM JURÍDIC PER A l'EXERCICI
SUBJECTES A AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'ACTIVITATS

Article 25. Procediment de tramitació d'informe urbanístic municipal sobre
compatibilitat.
Article 26. Procediment de tramitació d'activitats sotmeses a autorització ambiental
integrada.
Article 27. Procediment de tramitació de llicència ambiental.
Article 28. Procediment de tramitació declaració responsable ambiental.
Article 29. Procediment de tramitació comunicació d'activitats innòcues.
TÍTOL
VI.COORDINACIÓ
ENTRE
ELS
PROCEDIMENTS
D'INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS SUBJECTES A LA
NORMATIVA AMBIENTAL I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 30. Activitats subjectes a autorització ambiental integrada amb obres subjectes
a llicència urbanística.
Article 31. Activitats subjectes a autorització ambiental integrada amb obres subjectes
a declaració responsable.
Article 32. Activitats subjectes a llicència ambiental amb obres subjectes a llicència
urbanística.
Article 33. Activitats subjectes a llicència ambiental amb obres subjectes declaració
responsable.
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Article 23. Obres subjectes a declaració responsable vinculades a activitats subjectes a
autorització de l'article 10 de la Llei 14/2010.

ACTA DEL PLE

Article 22. Obres vinculades a activitats subjectes a declaració responsable de l'article
9 de la Llei 14/2010.
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CAPÍTOL
I.COORDINACIÓ
ENTRE
ELS
PROCEDIMENTS
D'INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D’ESPECTACLES I AUTORITZACIONS
URBANÍSTIQUES

Article 34. Activitats subjectes a declaració responsable ambiental amb obres
subjectes a llicència urbanística.
Article 35. Activitats subjectes a declaració responsable ambiental amb obres
subjectes a declaració responsable.
Article 36. Activitats subjectes a comunicació d'activitats innòcues amb obres
subjectes a llicència urbanística.
Article 37. Activitats subjectes a comunicació d'activitats innòcues amb obres
subjectes a declaració responsable.
DISPOSICIÓ ADDICONAL ÚNICA
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació de l'Annex I

ANNEX
III
SOL·LICITUD
TERRITORIAL INDIVIDUAL

INICI

MINIMITZACIÓ

IMPACTE

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit.
La present Ordenança es dicta a l'empara del que estableix, amb caràcter general, en
l'article 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, i,
particularment, de conformitat amb el que disposa la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
d'ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (d'ara
endavant LOTUP); Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de
l'Edificació en la Comunitat Valenciana (en endavant LOFCE); la Llei 6/2014, de 25
de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats a la Comunitat
Valenciana; la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics; la Llei 12/2012, de 26 de
desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis;
Article 2. Objecte.
La present ordenança té per objecte:
a

Regular determinats aspectes de les autoritzacions urbanístiques i instruments
d'intervenció per a l'exercici d'activitats.

b

Establir els tràmits i documentació necessària per a:
b.1 L'obtenció de qualsevol autorització urbanística municipal, ja es tracte

d'obres subjectes a règim de la declaració responsable, tant si es tracta
d'actes o usos subjectes a llicència municipal urbanística.

ACTA DEL PLE

ANNEX II.- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D'OBRES
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ANNEX I.- MODELS D'OBRES I D'ACTIVITATS JUNT AMB LA
DOCUMENTACIÓ A APORTAR A LA SOL·LICITUD

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Segona. Publicació i entrada en vigor.

b.2 L'obtenció de qualsevol instrument d'intervenció per a l'exercici

d'activitats.
b.3 La coordinació entre els instruments d'intervenció per a l'exercici

d'activitats i les autoritzacions urbanístiques corresponents.
Article 3. Models normalitzats.
Com annexos a la present Ordenança local figuren els models normalitzats de
sol·licitud que es faran servir en la tramitació dels procediments dalt descrits, així
com els models de declaració responsable per a l'autorització d'actes i usos subjectes a
aquest títol habilitant, descrivint tots dos documents, la documentació necessària a
presentar en cada procediment.

Amb la finalitat de donar compliment al que disposal Reial Decret 105/2008, d'1 de
febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició,
juntament amb els models normalitzats de sol·licitud que es faran servir en la
tramitació dels procediments dalt descrits, el peticionari haurà de justificar davant
l’Ajuntament la destinació dels residus procedents de les mateixes i formular
declaració responsable de gestionar els esmentats residus mitjançant sistemes
autoritzats.
En cas d'incompliment s'estarà al disposat del règim sancionador que regula la llei
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls.
Article 5. Cartell informatiu de realització d'obra.
a

En tota obra o construcció haurà de figurar el corresponent cartell oficial
indicatiu de la concessió de la llicència urbanística, als efectes del seu
coneixement pels ciutadans i identificació administrativa.

b

Aquesta obligació afecta tota obra o construcció, de promoció privada o
pública que requereixi concessió de llicència urbanística o autorització
municipal, incorporant-se en la part dispositiva de la corresponent resolució.

c

El cartell d'obra serà col·locat a nivell de carrer, planta baixa o planta primera,
en suport rígid, amb subjeccions fixes que assegurin la seva estabilitat, i en
lloc que resulte perfectament visible i llegible des de la via pública.

d

Dit cartell es col·locarà amb caràcter previ a l'inici de l'obra i romandrà
exposat als llocs indicats durant tot el desenvolupament dels treballs, i en bon

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Article 4. Del lliurament i recollida de residus procedents d'obres de construcció i
demolició.
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Tots els models descrits en el present article es trobaran a disposició dels ciutadans
interessats en les diferents oficines municipals, així com a la pàgina web de
l’Ajuntament, per a general coneixement. La publicació en el BOP s'inserirà
juntament amb el text íntegre de l'ordenança quan aquesta siga objecte de publicació
definitiva per a la seva entrada en vigor.

ACTA DEL PLE

El model de declaració responsable s'ha d'atenir als requisits i condicions establerts en
l'article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques (en davant LPACAP) i la resta de normativa vigent en
cada moment.

estat de conservació. En cas de promocions de diversos blocs, el cartell haurà
de col·locar, en els llocs assenyalats, en cada un dels blocs, o bé en la tanca
que serveixi de recinte d'obra a tota la promoció.
e

Correspon a l'oficina tècnica municipal i a la Policia Local, vetllar pel
compliment del que disposa aquest article. En exercici de les potestats
municipals, es podran realitzar fotografies durant l'execució de les obres, així
com després de la finalització de les mateixes.

TÍTOL II.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
RESPONSABLES EN MATÈRIA D'OBRES

I

DECLARACIONS

CAPÍTOL I. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 6. Procediment de tramitació de llicències urbanístiques.
Sense perjudici de les peculiaritats pròpies de cada tipus de llicència, el procediment
general de llicències urbanístiques és el següent:

Les sol·licituds d'iniciació de qualsevol procediment d'intervenció en les actuacions
urbanístiques, a més de la documentació pròpia del tipus d'actuació de què es tracte
especificada en cada un dels models, han de tenir el següent contingut:
Nom i cognoms de l'interessat i, si escau, de la persona que el representi.
Identificació del domicili, o si no, lloc físic en què s'haja de de practicar-se la
notificació. Addicionalment, les persones interessades podran aportar la seva adreça
de correu electrònic i / o dispositiu electrònic per tal que les administracions
públiques els avisin de l'enviament o posada a disposició de la notificació.
- Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud.

ACTA DEL PLE

Es presentaran les sol·licituds de llicències, ajustades als models normalitzats
aprovats per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la Corporació.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

1. INICI DEL PROCÉS.

Signatura de la persona sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat
expressada per qualsevol mitjà.
Quan s'actue en representació d'una altra persona, haurà d'aportar-se documentació
justificativa de la mateixa.
El procediment de concessió de llicència només s'entendrà iniciat quan la sol·licitud
vaja acompanyada de la documentació indispensable per a dotar de contingut a la
resolució que serà la recollida en la present ordenança segons tipologia (article 219. 3
LOTUP).
De conformitat amb l'article 14 de la LPACAP, les persones físiques, podran triar en
tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels
seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguen
obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics.
Tota la documentació requerida en els models d'obres es podrà presentar en format
paper i en format digital PDF, o únicament en format digital PDF, sempre que
s'aporten els plànols en format arxius .dwg o .dxf. (únicament seran necessaris en
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- Lloc i data.

aquest format, els plànols de justificació dels paràmetres urbanístics: plantes de
distribució i de cotes, alçats, seccions etc.).
S'ha de tenir en compte, que no es podran iniciar les obres objecte de la sol·licitud,
fins que no es notifique la concessió de la llicència urbanística en qüestió.
2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.
Els serveis administratius generals han de comprovar que la documentació que
acompanya a les sol·licituds de llicència urbanística és l'exigida en la present
ordenança i es troba completa, així com que el full de sol·licitud siga d'acord amb els
models normalitzats i aprovats.

No obstant això, de no haver estat possible efectuar el requeriment d'esmena que
preveu l'article 73 de la LPACAP, en els termes assenyalats, podrà realitzar-se el
mateix mitjançant provisió d'Alcaldia.
3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT.
El conjunt de documents presentats, constituiran l'expedient administratiu.
Aquests expedients tindran format electrònic i es formaran mitjançant l'agregació
ordenada de tots els documents, proves, dictàmens, informes, acords, notificacions i
altres diligències hagen d’integrar-los. Així mateix, han de constar en l'expedient
còpia electrònica de la resolució adoptada.
Procediment ordinari.
Els departaments municipals que intervenen en el procés de concessió de llicències
examinaran l'expedient, verificant l'adequació de l'edifici als usos de terra previstos en
el planejament, la normativa urbanística, el compliment dels requisits d'integritat
documental, compliment de la normativa estatal vigent sobre accessibilitat i barreres
arquitectòniques, normes d'habitabilitat, així com l'acreditació de l'acompliment en el
projecte d'obres i la documentació tècnica presentada, de les exigències bàsiques de
qualitat dels edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics
de funcionalitat, seguretat i habitabilitat, de conformitat amb el que estableix la
normativa estatal, autonòmica i local d'ordenació de l'edificació, i emetran, si escau,
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Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant l'extensió d'una diligència pel funcionari
encarregat dels serveis administratius a la pròpia sol·licitud de llicència urbanística,
amb indicació de la data corresponent, que haurà de signar l'interessat i que servirà
d'acreditació de la recepció de l'esmentat requeriment.
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En el cas que l'interessat manifestés la seva voluntat de continuar amb la presentació
de la sol·licitud tot i la manca de documentació posada de manifest pels serveis
administratius corresponents, s'efectuarà un requeriment d'esmena, en els termes de
l'article 73 de la LPACAP, perquè en el termini de deu dies hàbils aporte la
documentació requerida, amb l'advertiment a l'interessat, que si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes de
l' article 21 de la LPACAP, i, procedint-se a l'arxiu del seu expedient.

ACTA DEL PLE

En el cas que s'observés que la documentació està incompleta o el model de sol·licitud
no és conforme als aprovats per l’Ajuntament, els serveis administratius li ho
comunicaran verbalment a l'interessat perquè procedeixi a la seva esmena abans de la
presentació.

els informes corresponents.
Com a mínim l'expedient ha de comptar amb informe tècnic i jurídic. Excepte
disposició expressa en contra, els informes seran facultatius i no vinculants.
Procediment abreujat, amb Certificat d'Entitats col·laboradores de l'administració en
matèria de verificació i control administratiu d'actuacions urbanístiques.
L’Ajuntament exercirà les funcions en matèria urbanística a què es refereix la
disposició addicional novena de la LOTUP, a través d'entitats col·laboradores de
l'administració, o dels diferents col·legis professionals en relació a les competències
específiques que els seus col·legiats ostenten, d'acord amb la Llei 38/1999,
d'Ordenació de l'Edificació. Pel que, en el cas que, per part de promotor de l'actuació,
es pretenguen agilitzar els tràmits de revisió de les llicències, podrà presentar
juntament amb la llicència, certificat expedit per un organisme de Certificació
Administrativa sobre el compliment de la normativa tècnica d'aplicació:

normativa aplicable.
 Verificació dels requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes

i la documentació corresponents a la llicència, exigits per la normativa aplicable.
Es podrà rellevar, als serveis tècnics municipals de la revisió del compliment de la
normativa certificada. Sense perjudici d'això l’Ajuntament podrà emetre, un nou
informe tècnic o jurídic motivat que prevaldrà sobre el de les entitats col·laboradores.
Aquestes entitats, no substituiran les potestats de comprovació i inspecció pròpies de
l'administració, de manera que, tant l'administració local com l'autonòmica, podran en
qualsevol moment, verificar les funcions i actuacions desenvolupades per les entitats.
En el cas que, realitzada la inspecció, es comprovés la inexactitud o falsedat de
qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat o que no
s'ajusta a la normativa en vigor, l’Ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar
l'exercici de l'obra , sense perjudici de les responsabilitats penals, civils i
administratives a què hi haguera lloc.
Informes a altres administracions públiques
Així mateix, s'han de sol·licitar els informes i autoritzacions que siguen necessàries
segons la normativa sectorial.
Excepte regulació específica en la matèria, l'emissió dels informes està subjecta a la
LPACAP.
En el cas que els informes corresponents posen de manifest la necessitat que
s'aclarisquen aspectes relacionats amb la documentació presentada o s'aporte nova
documentació, es podrà requerir l'esmena de deficiències en el si del procediment, per
un termini màxim de deu dies hàbils, amb l'advertiment que si no s'atén es podria
incórrer en la caducitat de la mateixa i arxiu de l'expedient, en els termes i condicions
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 Acreditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen les previsions i la

ACTA DEL PLE

arquitectòniques, normes d'habitabilitat, de les exigències bàsiques de qualitat dels
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de
funcionalitat, seguretat i habitabilitat, de conformitat amb el que estableix la
normativa estatal, autonòmica i local d'ordenació de l'edificació.
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 Compliment de la normativa estatal vigent sobre accessibilitat i barreres

de l'article 95 de la LPACAP.
En el cas que siguen preceptius informes o autoritzacions d'altres administracions
públiques que amb caràcter previ hagen de ser emesos, hauran d'acompanyar a la
sol·licitud de llicència.

Un cop emplenats tots els tràmits anteriors, i després de la proposta de resolució,
l'òrgan competent ha de dictar resolució expressa.
Las resolucions d'atorgament o denegació de llicències urbanístiques han de ser
congruents amb el sol·licitat i estar adequadament motivades, amb referència expressa
a la normativa que els servisca de fonament.
En el cas de resolució estimatòria, el projecte tècnic exigible, degudament identificat,
formarà part de la llicència.
La resolució contindrà, així mateix, l'aprovació de la liquidació de l'impost de
construccions, instal·lacions i obres que siga procedent. La dita liquidació serà
provisional sobre la base del pressupost d'execució material aportat pels interessats, i
un cop finalitzada l'obra o actuació, l’Ajuntament procedirà, si s'escau, a la liquidació
definitiva de l'impost sobre la base del valor real d'execució.
Contra la resolució definitiva, degudament notificada al particular peticionari, el
mateix podrà interposar el recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que va dictar
l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o directament
recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats d'aquest ordre de València en el
termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la notificació.
Article 7. Disposicions particulars de les llicències urbanístiques.
El règim jurídic d'aquestes llicències es regirà pel que disposa la normativa vigent en
cada moment, sense perjudici de les peculiaritats que es regulen a continuació.
La documentació a aportar en cada tipus de llicència serà la que figura en els models
annexos que formen part de la present ordenança.
En el cas de ser necessària la utilització de grua o bastida, s'haurà d'aportar:

ACTA DEL PLE

4. TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT.
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El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la
resolució es podrà suspendre quan es sol·liciten informes preceptius a un òrgan de la
mateixa o de diferent, pel temps que hi haja entre la petició, que s'ha de comunicar als
interessats, i la recepció de l'informe, que també s'ha de comunicar als mateixos.
Aquest termini de suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos. En cas de no
rebre l'informe en el termini indicat, prosseguirà el procediment (article 22.1 de la
LPACAP).
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Quan es tracte d'informes sectorials que s'hagen d'emetre en el si del procediment
d'atorgament municipal, es remetrà còpia de l'expedient a l'Administració competent
encarregada de la seva emissió, perquè en el termini establert en la normativa sectorial
es procedisca a informar. A falta d’informe exprés, s'estarà al que disposi aquesta
normativa sectorial pel que fa al sentit del silenci i les conseqüències jurídiques del
mateix, bé tinguen caràcter estimatori, desestimatori o de continuació del
procediment.

1

Plànol d'ubicació.

2

Còpia de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura
mínima de 300.000 € que haurà d'estar vigent durant el muntatge,
funcionament, desmuntatge i la seva estada en obra.

3

Certificat acreditatiu de la correcta instal·lació de la grua i el seu degut estat
de conservació i funcionament.

Article 8. Llicències d'obra en sòl urbà.



Escriptura de cessió de vials, si escau.



Dipòsit o aval pel 100% de l'import de les obres d'urbanització necessàries.



Compromís de no utilitzar l'edificació fins a la conclusió de les obres d'urbanització,
incloent aquesta condició en les transmissions de propietat o ús de l'immoble, segons
model facilitat per l’Ajuntament.
En les obres d'edificació de nova construcció, ampliació i enderroc de construccions,
serà necessari, la presentació d'un aval o garantia per possibles danys en via pública,
que asseguri el compliment de l'obligació de deixar en perfectes condicions els béns
de propietat pública afectats pels treballs d'execució de les obres. Aquesta garantia
podrà ser en forma d'ingrés en metàl·lic o aval bancari. Càlcul: En funció dels metres
lineals de façana per 2 metres d'ample a raó de 50 euros per metre quadrat.
(Exemple: façana de 5 metres = 5 x 2 ample = 10 x 50 = 500 euros)
Prèviament a la realització de les obres, s'hauran d'aportar fotografies de l'estat de la
via pública (voreres, carrer, etc.). I per a la devolució de l'aval, s'aportaran fotografies
de l'estat de la via pública (voreres, carrers, etc.) un cop realitzades les obres.
Llicència d'Obra nova, Ampliació, Enderroc, Canvi d'Ús característic de
l'edifici o Modificació o reforma que afecten l'estructura de manera substancial
(LO.1.1) (Art. 213.b, art 24.2 a i d).
a

OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIÓ
Seran aquelles obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova
planta.
OBRES DE ESCASSA ENTITAT CONSTRUCTIVA
Tindran el caràcter d'obres d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, aquelles
que no tinguen de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es
desenvolupen en una planta (Art. 2.2.a Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat
d'Ordenació i Foment de la Qualitat en l'Edificació (en davant LOFCE)
OBRES D'ENDERROC
En el cas de solars on recaiguin mitgeres d'edificis confrontats, s'haurà de realitzar
estudi tècnic i si és el cas, proposta de mesures cautelars per assegurar la seva
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Projecte d'urbanització, signat i visat, si escau, que serà aprovat juntament amb la
llicència d'obres.
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En el cas que la parcel·la on es van a executar les obres no tinga la condició de solar,
per ser edificada cal que s'hi aporte:

seguretat durant l'execució de les obres.
Així mateix serà necessària, declaració del sol·licitant de la llicència d'enderrocament,
en la qual es faça constar que l'edifici a demolir està lliure d'inquilins i servituds i una
altra càrrega o gravamen que impedisca la seva demolició. Model Annex I.
És obligatori el tancament de la parcel·la una vegada realitzat l'enderrocament. Aquest
tancament es practicarà amb tanca de material opac i resistent, adequat a l'entorn on
s'emplacen, i amb una altura mínima de 2 metres, comptada des de la rasant de la
vorera o, en el seu cas, de la del vial (art. 70 del Títol cinquè. Capítol segon.
condicions de parcel·la de les Ordenances en sòl urbà de Simat de la Valldigna).
Abans d'iniciar les obres de clos de la parcel·la, s'haurà d'avisar als Serveis Tècnics
Municipals per a comprovar i marcar les alineacions i rasants de la parcel·la.

Es considerarà canvi d'ús característic de l'edifici en els següents supòsits:
1.-Quan tot l'edifici tinga un ús determinat, i es pretengui habilitar a un ús característic
diferent. Per exemple: L'habilitació d'un edifici complet (planta baixa i primera) d'ús
característic magatzem a ús residencial.
En aquest cas, caldrà presentar Projecte bàsic i d'Execució d'Habilitació, signat i visat
pel Col·legi Territorial d'Arquitectes de València (art.2.a RD 1000/2010; art. 2.2.a
LOE).
En el cas que l'habilitació a realitzar siga d'ús magatzem a residencial, el redactor del
projecte i director de l'obra, atès els article art 10.2.a i Art 12.2.a. de la LOE haurà de
ser un arquitecte. La direcció de l'execució de l'obra serà necessària i es realitzarà per
un arquitecte tècnic (art 13.2.a LOE).
2.-Quan en un edifici plurifamiliar, subjecte a propietat horitzontal, un dels immobles,
tinga un ús característic determinat i es pretengui habilitar a un altre ús diferent. Vist
que els immobles són de diferents propietaris, quan es pretengui modificar l'ús d'algun
dels immobles, es considera que hi ha canvi d'ús característic en el mateix. Per
exemple: Un edifici plurifamiliar subjecte a propietat horitzontal, en el qual hi ha
alguns immobles amb ús característic residencial habitatge i altres amb ús magatzem.
Si un dels propietaris de l'immoble amb ús magatzem pretén habilitar-lo com
habitatge, es considera canvi de l'ús característic de l'immoble.
Si és el cas, s'haurà de presentar Projecte d'Infraestructura Comuna de
Telecomunicacions, signat per tècnic competent i visat en el col·legi oficial
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CANVI D'ÚS CARACTERÍSTIC DE L'EDIFICI
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El solar que quede després de l'enderrocament haurà de recollir i evacuar
definitivament a l'exterior les aigües pluvials que recaiguen damunt de la seva
superfície, mitjançant l'execució de pendents a punt d'evacuació, i amb els materials
adequats de manera que s'eviti que els vessants o filtracions causen perjudici a les
finques o edificacions confrontants (Art. 177 de les Ordenances Municipals de Sòl
Urbà de Simat de la Valldigna).

ACTA DEL PLE

Així mateix, hauran de realitzar-se les actuacions necessàries en les mitgeres que
quedin vistes després de l'enderrocament, per a assegurar l'estanquitat d'aquestes.

corresponent, només en el cas d'edificis sotmesos a règim de propietat horitzontal
(RD-L 1/1998).
b Llicència de Legalització d'Obra finalitzada (LO.1.2)
c Llicència d'Obres d'intervenció (BIC, entorn de BIC i BRL, Obres
d'intervenció en edificis catalogats i en zones d'entorns subjectes a protecció
ambiental), quan afectin l'estructura, parts objecte de protecció i aspecte
exterior (LO.1.3) ( art. 190, 214.2 i 217 LOTUP).

OBRES D'EDIFICACIÓ DE NOVA CONSTRUCCIÓ I OBRES EN EDIFICIS
EXISTENTS

ENDERROC
L'enderroc únicament serà possible sota les següents condicions:
- Enderroc parcial, sota condicions especials.
- Enderroc de la totalitat de l'immoble, juntament amb Projecte d'intervenció, de
fidel reconstrucció de l'immoble.
S'haurà de justificar per tècnic competent sobre la conservació de l'edifici,
determinant si és impossible o no la seva conservació (d'acord amb l'article 217 de la
LOTUP).
OBRES MENORS
Aquelles obres que no siguen d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació de
l'edifici existent, NO alterant la seva configuració arquitectònica o canviant els usos
característics de l'edifici, quan afectin parts de l'objecte de protecció i aspecte exterior,
per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o
històric.
d
Llicència de Moviments de terres, exploracions, parcel·lacions,
segregacions, i altres actes de divisió de finques (LO.1.4) (Art. 228.1 i 213.a
LOTUP).

Hi ha la parcel·lació que té per objecte segregar, d'una parcel·la parcialment
classificada com a sòl urbanitzable, la part que tinga classificació com a sòl urbà o no
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Per a obres enclavades en àrees de Vigilància arqueològica serà necessària
autorització prèvia de la Conselleria competent en matèria de Cultura, per les
possibles afeccions a elements arqueològics
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Per a aquestes actuacions, serà necessària autorització prèvia de la conselleria
competent en matèria de Cultura, sempre que no hi haja pla especial aprovat. També
requeriran d'autorització les actuacions d'urbanització dels espais públics que
sobrepassin la seva mera conservació i / o reposició, i la instal·lació d'antenes i
dispositius de comunicació. (Art. 35 aprovat b Llei 4/1998 de l'PCV (modificat per la
Llei 10/2012 de Mesures Fiscals), i Art. 190,2 LOTUP).

ACTA DEL PLE

Tindran aquesta consideració, d'obres de nova planta, de demolició, d'ampliació
d'edificis existents, i les que comporten l'alteració, canvi o substitució de l'estructura
portant i / o arquitectònica i del disseny exterior de l'immoble, incloses les cobertes,
les façanes i els elements artístics i acabats ornamentals.

urbanitzable.
En les llicències de segregació, en el cas que existeixen edificacions sobre la
parcel·la, s'haurà de justificar l'edificabilitat consumida i l'aprofitament urbanístic
restant, així com el percentatge d'ocupació inicial i resultant de la divisió d'acord amb
la normativa urbanística. El manteniment de l'edificació condicionarà el disseny de les
noves parcel·les.
Així mateix s'haurà de justificar el compliment de l'Art. 177.a i 177.d de la LOTUP,
condició jurídica de solar per les parcel·les resultants (Art. 177 LOTUP):
a

Accés rodat fins a elles, per via pavimentada, havent d'estar obertes a l'ús
públic en condicions adequades, totes les vies a què afronten.

b

Accés per als vianants encintat de voreres i enllumenat públic en, al menys,
una de les vies a què dóna front la parcel·la.

1

La divisió o segregació siga conseqüència d'una reparcel·lació, expropiació,
programes d'actuació, declaracions d'interès comunitari, obres o serveis
públics o cessió, ja siga forçosa o voluntària, gratuïta o onerosa, a
l'administració, perquè destine el terreny resultant de la divisió a l'ús o servei
públic a què es trobe afecte.

2

La divisió o segregació haja sigut autoritzada expressament pel municipi amb
motiu de l'atorgament d'una altra llicència urbanística.

Llicència d'aixecament de murs de fàbrica i tanques estructurals, així com
els regulats per les condicions estètiques establertes en el PGOU (LO.1.5) (Art.
214.2.h LOTUP).
e

La normativa que regula les condicions dels tancaments de parcel·les en sòl urbà,
mitjançant murs de fàbrica i tanques, són les Normes Urbanístiques del Pla General
d'Ordenació Urbana de Simat de la Valldigna.
Condicions estètiques dels closos segons les ordenances en sòl urbà de Simat de
la Valldigna:
* Tancaments de parcel·la (art. 70 del títol cinquè. capítol segon. condicions de
parcel·la dels ordenances en sòl urbà de Simat de la Valldigna):
Hauran de tancar-se i/o tancar-se per mitjà de construcció en fàbrica amb una alçada
mínima de dues metres les parcel·les sense edificar. L'Ajuntament podrà executar el
tancament a costa del propietari, previ requeriment per a això amb el termini que
s'establisca.
Condicions estètiques dels closos segons el PGOU de Simat de la Valldigna:
* Clos de solars no edificats en zona “UNITAT D'ACTUACIÓ ZONA NORD”

ACTA DEL PLE

Serà innecessari l'atorgament de llicència quan:
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1) .- Escriptura pública de cessió a l’Ajuntament, si s'escau.
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* En el cas que per a complir alguna de les condicions anteriors siga necessari la
cessió de sòl destinat a viari públic, es presentarà:

(ACA-N) (art. 207 normes urbanístiques del PGOU de Simat de la Valldigna):
Hauran de tancar-se i/o barrar-se mitjançant construcció en fàbrica amb una altura
mínima de dos metres les parcel·les sense edificar. L'Ajuntament podrà executar el
tancament a costa del propietari, previ requeriment per a això amb el termini que
s'establisca.
* Clos de parcel·les en zona “UNITAT D'ACTUACIÓ ZONA NORD” (ACA-N) (art.
223 normes urbanístiques del PGOU de Simat de la Valldigna):

Llicència d'Obres d'Urbanització en domini públic (LO.1.6) (Art. 214.2.m
LOTUP).
Seran considerades obres d'urbanització, l'execució d'obres i instal·lacions que afecten
el sòl i al subsòl, quan afectin el domini públic. S'anomena urbanització al procés de
transformació del sòl, subsòl i vol, i en particular els processos de gestió urbanística
necessaris per a dotar a una parcel·la de la condició de solar.
L'execució d'obres d'urbanització està subjecta a la concessió de la prèvia llicència
d'urbanització que té per finalitat comprovar que la transformació s'ajusta a la
legislació urbanística i als instruments de planejament aplicables.
En el cas d'obres d'urbanització de vies públiques, o urbanització mitjançant
actuacions aïllades cal que s'aporte:


Projecte d'urbanització, signat i visat, si escau, que serà aprovat juntament amb la
llicència d'obres.



Escriptura de cessió de vials, si escau.



Dipòsit o aval pel 100% de l'import de les obres d'urbanització necessàries.



Compromís de no utilitzar l'edificació fins a la conclusió de les obres d'urbanització,
incloent aquesta condició en les transmissions de propietat o ús de l'immoble, segons
model facilitat per l’Ajuntament.
En totes les obres que afecten el domini públic s'haurà d'aportar la presentació d'un
aval o garantia per possibles danys en via pública, que asseguri el compliment de
l'obligació de deixar en perfectes condicions els béns de propietat pública afectats pels
treballs d'execució de les obres. Aquesta garantia podrà ser en forma d'ingrés en
metàl·lic o aval bancari. Càlcul: En funció dels metres lineals de l'actuació a raó de
100 euros per metre lineal.
(Exemple: Actuació de 5 m lineals x 100 € / m lineal = 500 euros)

ACTA DEL PLE

f
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El tancament entre mitgeres serà tancat íntegrament, amb una altura màxima de 1,80
m, mesurat des de la rasant de la vorera. En edificis amb semisoterrani, aquesta altura
podrà computar-se des de la cara superior del seu forjat sostre.
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El clos de parcel·les en la part que dóna en façana a carrer, estarà format per una tanca
correguda d'una altura màxima de 1,80 m. en la qual els 100 cm. Inferiors seran
tancats i construïts amb materials concordes amb l'entorn, i la resta d'altura estarà
format per elements metàl·lics o de gelosia, amb un percentatge de buits superior al
50%. Als carrers amb desnivell s'aplicarà el criteri de l'ordenança general.

Prèviament a la realització de les obres, s'hauran d'aportar fotografies de l'estat de la
via pública (voreres, carrer, etc.). I per a la devolució de l'aval, s'aportaran fotografies
de l'estat de la via pública (voreres, carrers, etc.) un cop realitzades les obres.
No s'exigirà la llicència quan l'actuació haja estat prèviament autoritzada com a
conseqüència de l'aprovació d'un projecte d'urbanització o d'obra pública.
g
Llicència d'Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de
similars i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe
i a la reparació de conduccions al subsòl, en sòl urbà quan afecte domini públic,
a edificis protegits o entorns protegits declarats com a BIC o BRL, i a altres àrees
de vigilància arqueològica (LO.1.7) (Art. 214.2.i LOTUP).

Així mateix, l'article 9 de l'annex I Normativa de protecció del conjunt històric,
determina:
Les línies elèctriques i altres xarxes de comunicació i distribució hauran de disposarse mitjançant canalització subterrània o dins de fregues o conductes prèviament
dissenyats per al seu pas. Quant a xarxes existents fixades a façana, mentre no es
plantege una actuació conjunta propiciada des de les Administracions públiques,
podrà tolerar-se transitòriament la seva permanència, si bé, en les edificacions noves
que se susciten flanquejades per altres antigues amb aquestes instal·lacions ja
consolidades, i en la resta d'edificis quan les seves façanes vagen a ser intervingudes,
s'hauran d'ordenar i entorxar en un o dues esteses i després s'entonessin amb la
coloració de la façana mitjançant pintures del mateix color. No es permetrà la
instal·lació de nous cables aeris que travessin façanes o carrers. Aquestes noves
conduccions seran sempre subterrànies.
En totes les obres que afecten el domini públic s'haurà d'aportar la presentació d'un
aval o garantia per possibles danys en via pública, que assegure el compliment de
l'obligació de deixar en perfectes condicions els béns de propietat pública afectats pels
treballs d'execució de les obres. Aquesta garantia podrà ser en forma d'ingrés en
metàl·lic o aval bancari. Càlcul: En funció dels metres lineals de l'actuació a raó de
100 euros per metre lineal.
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L'article 107.3, de les normes urbanístiques del PGOU, així com l'article 117 de les
ordenances en sòl urbà de Simat de la Valldigna, especifiquen:
3. No s'admetran esteses d'instal·lacions vists en façana, ni aeris entre edificacions. En
aquells casos en els quals sigui ineludible la instal·lació d'esteses en façana, es
preveuran les solucions de disseny (ranures, conductes, etc.) necessàries, no lesives a
l'estètica urbana, tendents a la convenient ocultació d'aquests. No obstant això, i en
funció d'insalvables dificultats tècniques podrà regular-se algunes excepcions
mitjançant Ordenances municipals.

ACTA DEL PLE

Per a obres enclavades en àrees de Vigilància arqueològica serà necessària
autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de Cultura, per les possibles
afeccions a elements arqueològics.
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Serà necessària Autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de
Cultura, si no es disposa de pla especial aprovat, per a la instal·lació d'antenes i
dispositius de comunicació en edificis o entorns protegits. (Art. 35. b Llei 4/1998 de
l'PCV (modificat per la Llei 10/2012 de Mesures Fiscals), i Art. 190.2 LOTUP).

(Exemple: Actuació de 5 m lineals x 100 € / mlineal = 500 euros)
Prèviament a la realització de les obres, s'hauran d'aportar fotografies de l'estat de la
via pública (voreres, carrer, etc.). I per a la devolució de l'aval, s'aportaran fotografies
de l'estat de la via pública (voreres, carrers, etc.) un cop realitzades les obres.
h

Llicència de 1a OCUPACIÓ en Sòl Urbà (LO.1.8) (Art. 214.1.f. LOTUP).

La primera ocupació de les edificacions i instal·lacions, conclosa la seva construcció,
d'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de
l'edificació.
i

Llicència de 2a OCUPACIÓ en el Sòl Urbà (LO.1.9) (Art. 214.d. LOTUP).

D'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de
l'edificació, el segon i següents actes d'ocupació d'habitatges.
Article 9. Llicències d'obres i usos provisionals (L.O.2).

Amb l'audiència prèvia a l'interessat per un termini mínim de 15 dies, les llicències
d'ús provisional poden ser revocades quan així ho exigisquen raons d'interès general,
amb cessament dels usos i demolició de les obres. La revocació ha de ser motivada i
no donarà dret a indemnització.
A aquest efecte aquestes llicències s'han de fer constar en el Registre de la Propietat
incloent les condicions acceptades pel propietari.
Tindran la consideració d'usos i obres provisionals els següents:

ACTA DEL PLE

S'haurà de presentar, compromís de demolir o erradicar l'actuació quan vençal termini
o es complisca la condició que s'estableisca a l'autoritzar-la, amb renúncia a tota la
indemnització en document públic, i que haurà de fer constar davant el registre de la
propietat abans d'iniciar l'obra o utilitzar la instal·lació (Annex I).
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Aquest tipus de llicències caben en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable.

b) El sondeig de terrenys.
c) L'obertura de rases i cales.
d) Les instal·lacions de maquinària, bastides i estintolaments, incloses les grues
d'obres.
e) La implantació de casetes prefabricades, carpes o altres instal·lacions similars.
f) L'ocupació de terrenys per firals, espectacles o altres actes a l'aire lliure.
g) L'ocupació dels terrenys per aparcaments provisionals de vehicles a motor.
Perquè puguin ser autoritzats usos i obres provisionals en sòl urbanitzable sense
programa aprovat quan no estiguen previstos en el Pla, s'ha de resoldre la dotació dels
serveis que necessite l'ús per al qual se sol·licita llicència. Quan es justifique la
impossibilitat o inconveniència de realitzar la connexió amb les xarxes municipals, les
edificacions i instal·lacions provisionals han de disposar de depuradores individuals.
Així mateix, es podrà atorgar llicència per a obres i usos provisionals en sòl no
urbanitzable comú sempre que:
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a) El tancament de solars i obres.

a) L'ús de què es tracte estiga permès pel planejament urbanístic i territorial i per
la normativa sectorial aplicable.
b) No es tracte d'un ús residencial ni industrial.
c) El termini pel qual s'atorgui la llicència siga inferior a tres mesos.
d) Es complisquen les condicions de provisionalitat de les obres i usos que
estableix l'apartat 3 d'aquest article.
Article 10. Llicències d'obres en sòl no urbanitzable (LO.3)

La tramitació dels expedients de llicències urbanístiques indicats, són autoritzables
per l’Ajuntament sense necessitat de prèvia declaració d'interès comunitari.
L’Ajuntament, abans de l'atorgament de la llicència urbanística ha de sol·licitar
informe previ de la conselleria competent en la matèria segons el que estableix el 201
de la LOTUP, així com en l'article 7.1 de la llei 5/2019 de 28 de febrer, d'Estructures
Agràries de la Comunitat Valenciana. La sol·licitud d'aquests informes o
autoritzacions s'efectuarà prèvia comprovació per l’Ajuntament de la compatibilitat
urbanística de l'actuació sol·licitada i serà preceptiu per a això haver adjuntat a la
sol·licitud una memòria agronòmica segons els art. 7.dy art. 8 de l'Ordre de 17
d'octubre de 2005 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
En el cas de les construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes o forestals i
construcció de tanques, se seguirà el que estableix l'Ordre de 17 d'octubre de 2005, de
la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es regula l'emissió
d'informes de caràcter territorial i urbanístic, o norma que la substitueixi en cada
moment.
Se suspendrà la tramitació de la llicència urbanística durant el termini que hi haja
entre la petició de l'informe a Conselleria per l’Ajuntament i la seva recepció, d'acord
amb el que disposa la normativa de procediment administratiu comú.
Si durant la tramitació de procediment intervingués algun requeriment d'esmena per
part de la Conselleria, l’Ajuntament donarà trasllat d’aquest a l'interessat als efectes
d'aportació de la documentació corresponent o esmena de la ja aportada. En cas que el
particular no esmenés es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud i donant
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1. Licencia de construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes o forestals
(art.197 a LOTUP) (LO.3.1)
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No es podran atorgar llicències municipals, ni d'obres, ni el corresponent instrument
d'intervenció ambiental, que legitimen usos i aprofitament en sòl no urbanitzable, en
els casos que segons el títol IV, Capítol I. Normes Generals per a la gestió territorial
en el Sòl no urbanitzable de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, LOTUP, estiguen subjectes
a informe o autorització corresponent, fins que conste en l'expedient la emissió
d'informe o de l'acte d'autorització i, si escau, s'acredite el compliment de les
condicions imposades per ells. En tot cas, el transcurs del termini previst legalment
per a atorgar la llicència municipal en aquests supòsits tindrà efectes desestimatoris i
es considerarà denegada l'autorització.

ACTA DEL PLE

Els actes d'ús i aprofitament que promoguen els particulars en sòl no urbanitzable
estaran, en tot cas, subjectes a llicència urbanística i, si s'escau, a declaració d'interés
comunitari, de conformitat amb la normativa urbanística vigent.

trasllat a la conselleria competent.
Els condicionants imposats en els informes de les conselleries competents s'hauran
d'incorporar a la llicència urbanística.
2. Llicència d'habitatge aïllat i familiar (Art. 197.b LOTUP) (LO.3.2)

S'haurà de presentar escriptura de propietat i / o nota simple registral original amb
antiguitat inferior a 60 dies. Haurà de constar en el registre un mínim de 10.000 m2
continus, amb parcel·la o parcel·les de perímetre ininterromput (art. 197.b.1.
LOTUP). Així com, Acta de Manifestacions amb compromís notarial de compliment
dels requisits que estableixen les normes urbanístiques de l'PGOU de Simat de la
Valldigna que li són d'aplicació, els articles 196, 197 i 200 de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana-LOTUP i el compromís de vincular l'edificació al terreny, així
com totes les instal·lacions formant una única unitat indivisible.
3. Llicència de legalització d'obra finalitzada (LO.3.3)

ACTA DEL PLE

Així mateix, caldrà informe previ de la conselleria competent en matèria d'urbanisme
i, si escau, el de l'administració competent per raó dels valors que determinen la
protecció d'aquest sòl, si l'ús o aprofitament s'ubica en el sòl no urbanitzable protegit,
segons el que estableix l'art. 201 de la llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana. La sol·licitud d'aquests
informes o autoritzacions s'efectuarà prèvia comprovació per l’Ajuntament de la
compatibilitat urbanística de l'actuació sol·licitada.
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L’Ajuntament, abans de l'atorgament de la llicència urbanística ha de sol·licitar
informe previ de la conselleria competent en la matèria d'agricultura, segons el que
estableix l'art.7.1 de la llei 5/2019, de 28 de febrer, d'Estructures Agràries de la
Comunitat Valenciana. La sol·licitud d'aquests informes o autoritzacions s'efectuarà
prèvia comprovació per l’Ajuntament de la compatibilitat urbanística de l'actuació
sol·licitada.

I) Informe previ de la conselleria competent en matèria d'agricultura segons el que
estableix l'art.7.1 de la llei 5/2019, de 28 de febrer, d'Estructures Agràries de la
Comunitat Valenciana per a poder legalitzar qualsevol obra, ús, instal·lació i
aprofitament la realització incideixi en sòl no urbanitzable, en el marc del que
disposen els articles 197 i 201 de la Llei 5/2014, d'ordenació del Territori, Urbanisme
i Paisatge. La sol·licitud d'aquests informes o autoritzacions s'efectuarà prèvia
comprovació per l’Ajuntament de la compatibilitat urbanística de l'actuació
sol·licitada.
□ En el cas d'Edificacions, construccions i instal·lacions necessàries per a
l'activitat agropecuària i forestal i les seves corresponents activitats
complementàries d'acord amb la legislació agropecuària, s'haurà de:
- Sol·licitar informe de la conselleria competent en matèria d'agricultura, ramaderia,
caça, gestió del medi natural o animals domèstics, en funció de l'ús i de la seva
ubicació.
□ En el cas que l'ús o aprofitament s'ubiqui en sòl no urbanitzable protegit:

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 102

Per legalitzar qualsevol obra també serà necessari:

- Informe de la conselleria competent en matèria d'urbanisme, i si és el cas, el de
l'administració competent per raó dels valors que determinin la protecció d'aquest sòl.
□ En el cas d'un habitatge unifamiliar, o per a la legalització d'un ús industrial o
terciari, s'exigirà una previsió suficient de proveïment d'aigua potable i una completa
evacuació, recollida i depuració dels residus i aigües residuals.
□ En el cas d'actuacions que requereixin de declaració d'interès comunitari
(Generació d'Energia Renovable, Art. 197.d. LOTUP, Activitats Industrials i
Productives, Art. 197.c. LOTUP, Activitats Terciàries o de Serveis, Art. 197. f.
LOTUP, aportar còpia de la declaració d'interès comunitari.

□ Informe previ de la conselleria competent en matèria d'urbanisme, medi ambient i
en matèria de carreteres, segons el que estableix l'art. 201.2.b de la LOTUP. La
sol·licitud d'aquests informes o autoritzacions s'efectuarà prèvia comprovació per
l’Ajuntament, de la compatibilitat urbanística de l'actuació sol·licitada.
□ Informe previ de la conselleria competent en la matèria d'agricultura, segons el que
estableix l'art.7.1 de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'Estructures Agràries de la
Comunitat Valenciana. La sol·licitud d'aquests informes o autoritzacions s'efectuarà
prèvia comprovació per l’Ajuntament de la compatibilitat urbanística de l'actuació
sol·licitada.
5. Llicència d'actuacions que requereixen declaració d'interés comunitari
(LO.3.5)
Es requereix declaració d'interès comunitari prèvia a la llicència municipal, en els
supòsits previstos en l'article 197, paràgrafs d, e i f de l'LOTUP:
- Generació d'Energia Renovable (Art. 197.d LOTUP)
- Activitats Industrials i Productives (Art. 197.e LOTUP)
- Activitats Terciàries o de Serveis (Art. 197.f LOTUP)
La tramitació de les llicències urbanístiques que tinguen per objecte aquests supòsits
requerirà la tramitació i obtenció de la corresponent declaració d'interès comunitari,
segons el procediment regulat en la normativa aplicable.
Els condicionants imposats en la declaració d'interès comunitari s'hauran d'incorporar
a la llicència urbanística.
S'haurà de presentar l'escriptura de propietat i/o nota simple registral original amb
antiguitat inferior a 60 dies, així com acta de Manifestacions amb compromís notarial

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 102

Serà necessari sol·licitar:

ACTA DEL PLE

4. Llicència d'explotació de pedreres, extracció d'àrids i terres de recursos
geològics, miner o hidrològics (Art. 197.c LOTUP) (LO.3.4)
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Així mateix, s'haurà de presentar escriptura de propietat i / o nota simple registral
original amb antiguitat inferior a 60 dies. Així com, Acta de Manifestacions amb
compromís notarial de compliment dels requisits que estableixen les normes
urbanístiques de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna que li són d'aplicació, els
articles 196, 197 i 200 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, LOTUP i el compromís de
vincular l'edificació al terreny, així com totes les instal·lacions formant una única
unitat indivisible.

de compliment dels requisits que estableixen les normes urbanístiques de Simat de la
Valldigna que li són d'aplicació, els articles 196, 197 (compromís de disposar d'una
previsió suficient de proveïment d'aigua potable, una adequada gestió dels residus i un
tractament adequat de les aigües residuals que impedeixi la contaminació de terra) i
200 (compromís de vincular l'edificació a l' terreny, així com totes les instal·lacions
formant una única unitat indivisible) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, LOTUP.
6. Llicència de tanca en sòl rural (LO.3.6)
L’Ajuntament, abans de l'atorgament de la llicència urbanística ha de sol·licitar
informe previ de la conselleria competent en la matèria segons el que estableix l’art.
201 de la LOTUP, així com en l'article 7.1 de la llei 5/2019 de 28 de febrer,
d'Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana. La sol·licitud d'aquests informes o
autoritzacions s'efectuarà prèvia comprovació per l’Ajuntament de la compatibilitat
urbanística de l'actuació sol·licitada.

Podrà col·locar-se per tant, els dos tipus de clos assenyalats en els punts a) i b), és a
dir, el d'obra metàl·lica i el vegetal, respectant les limitacions en els dos casos.
Les altures màximes permeses, seran mesures sempre sobre el nivell del terreny sobre
el qual es vaja a construir la tanca. Si en el traçat longitudinal de la tanca hi hagués
arracada en el terreny, les altures es mesuraran en el centre de trams de 20 metres com
a màxim, resultant un escalonat. Si hi hagués desnivells entre dues parcel·les d'altura
màxima permesa serà la de la parcel·la amb major cota d'altura.
3.2.- Per acord de propietaris de dues parcel·les contigües, el clos podrà construir-se
en el centre de la mitgera i les limitacions quant a materials i altures, seran les
mateixes assenyalades en el punt 3.1.
3.3.- La separació entre les tanques i carreteres comarcals o nacionals es regularà pel
Reglament General de Carreteres i per a la seva construcció serà necessària
autorització de l'organisme corresponent.
La separació entre tanques i camins veïnals i locals és la següent: (distància
mínima).
Camins de primera categoria (tots els principals): 3,50 m.
Camins de segona categoria (tots els que no són de primera): 2,50 m.
Sengles (per al pas d'animals i persones a peu): 2,00 m.
3.4.- En qualsevol cas, per a poder barrar un terreny en sòl no urbanitzable, serà
necessària una sol·licitud a l'Ajuntament en la qual es farà constar:
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El clos podrà realitzar-se també amb tanca vegetal (arbustos que compleixin amb
aquesta finalitat, com els xiprers). En aquest cas, hauran de separar-se 50 cm. de l'eix
de la mitgera i es tallaran garantint que no sobrepassin una altura total de 2,50 metres.
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3.1.- Qualsevol propietari d'un terreny en sòl no urbanitzable, podrà voltar-ho amb
una tanca situada en terreny propi i amb les característiques següents:
Mur massís d'obra (blocs de formigó, maçoneria, etc.), fins a una altura màxima d'1
metre sobre la qual es pugui col·locar una malla metàl·lica amb pals o suports
metàl·lics de 2 metres d'altura.

ACTA DEL PLE

El règim dels closos de parcel·les serà el següent (Art 38. Normes urbanístiques del
PGOU de Simat de la Valldigna):

* Les dades del propietari.
* Fotocòpia del cadastre de Rústica, en la qual figuri ben definida la parcel·la.
* Pla de planta de parcel·la, indicant el traçat de la tanca i les separacions
a bogues i camins.
* Croquis de la secció de la tanca, indicant materials i altures.
* Autorització, és cas necessari, de la Diputació o organisme competent si la
parcel·la confronta amb carretera.

5. En cap cas podran autoritzar-se obres o actuacions en les zones contigües a les
carreteres de la xarxa municipal que disminueixin la seguretat de la via, dificultin el
funcionament de la mateixa o resulten en detriment de les condicions de drenatge
preexistents.
- Si el clos a realitzar afecta a les vies pecuàries que discorren pel terme municipal de
Simat de la Valldigna, segons la Llei estatal 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries,
la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat
Valenciana, i la Instrucció de 13 de gener de 2012, de la Direcció General del Medi
natural, sobre vies pecuàries; s'haurà d'obtenir prèviament autorització de la
Generalitat Valenciana, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per al clos de la parcel·la.
Les tanques hauran de complir les ordenances municipals o normes d'aplicació.
7. Llicència d'obres de millora, reforma i conservació (Art 192 LOTUP, Art. 46
PGOU Simat de la Valldigna) (LO.3.7)
Són les obres permeses pels immobles preexistents a l'aprovació del pla general, en
situació de fora d'ordenació o en règim transitori, regulats segons el que disposa l'art.
46 PGOU de Simat de la Valldigna, així com en l'article 192 de la LOTUP.
Atesa la disposició transitòria primera de les Normes Urbanístiques del PGOU de
Simat de la Valldigna:
1. Situacions bàsiques:
a) Fora d'Ordenació adjectiu: Afecta a aquelles parts i elements dels edificis i
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En les construccions o instal·lacions ja existents en la zona de protecció podran
realitzar-se obres de reparació i millora, prèvia l'autorització municipal corresponent,
sempre que no comporten augment de volum, ni increment en el
valor d'expropiació.

ACTA DEL PLE

4. S'estableix com a zona de protecció un espai delimitat per dues línies situades a la
distància de l'aresta exterior de la calçada que s'establisquen en les ordenances
complementàries. En aquesta zona no podran realitzar-se obres ni es permetran altres
usos que aquells que siguin compatibles amb la seguretat viària, prèvia autorització.
No s'admet en aquesta zona nova construcció ni cap edificació, tret que estigués
directament vinculada amb l'ús agrícola de la finca (baixats, regueres, etc.) i no
comportin augment de volum.
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* Pressupost de les obres.

instal·lacions que resulten contraris a les condicions d'estètica de l'edificació i, en
particular, a aquells elements que no constituint superfície útil siguen visibles des de
via pública.

d) Fora d'ordenació circumstancial: Afecta a les instal·lacions fabrils situades en llocs
prohibits per incompatibilitat amb l'ús residencial o terciari circumdant a les quals li
siga aplicable el règim de tolerància.
e) No obstant això serà aplicable en el no previst en l'indicat anteriorment, allò que
estableix l'article 192 de la LOTUP, o la que es trobe vigent en el seu moment.
2. Obres de reforma i condicions estètiques:
a) Als efectes previstos en aquesta disposició s'entén per obra de reforma de
transcendència equiparable a la reedificació (reestructuració total) aquella que, pel seu
abast, no seria exigible de la propietat en compliment del seu deure normal de
conservació, és a dir:
- Obres el cost de les quals siga superior al 50% del valor actual de l'edifici.
- Obres que no puguen realitzar-se per mitjans tècnics normals tal com les defineixen
aquestes Normes a l'efecte de la declaració de ruïna física (modificació d'elements
estructurals en extensió superior a un terç dels mateixos).
b) Les condicions d'estètica de l'edificació seran immediatament aplicables a tots els
edificis i instal·lacions des de l'entrada en vigor del present Pla. L'Administració
podrà exigir als propietaris la demolició o reforma dels elements en situació de "Fora
d'Ordenació Adjectiva", devent aquells executar les obres a la seua costa, dins del
límit del deure normal de conservació, en els termes regulats per l'article 188 de la

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 102

Aquest règim de fora d'ordenació és l'aplicable a edificis existents no afectats per vials
o futures dotacions públiques, el volum de les quals, ocupació de parcel·la, edificació
o nombre de plantes excedisquen dels autoritzats pel present pla per al seu
emplaçament. No obstant això, la nova construcció sobre la mateixa parcel·la per
desaparició o enderrocament de l'actual edificació, o la reestructuració total de
l'existent, haurà d'adaptar-se a totes les condicions d'edificació, règim d'altures i
profunditats edificables i reserves d'aparcaments previstes en aquest Pla General.

ACTA DEL PLE

c) Fora d'ordenació diferit: Afecta a aquells edificis que encara quan no es troben
adaptats al Pla en totes les condicions d'edificació per ell regulades, la falta
d'adaptació no comporte tal rellevància que puguen considerar-se disconformes amb
el nou planejament, en els termes prescrits en els següents apartats. Per tant, la
construcció podrà considerar-se dins d'ordenació fins al moment en què concloga la
seua vida útil, es produïsca la substitució voluntària o s'operen en ella obres de
reforma de transcendència equiparable a la reedificació (reestructuració total).
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b) Fora d'ordenació substantiu: Afecta a aquells edificis o instal·lacions que siguen
contraris al Pla per estar part o la totalitat dels mateixos qualificats per a ús dotacional
públic, afectant la disconformitat a l'edifici complet o parts estructurals d'aquest. En
els mateixos no podran realitzar-se obres de consolidació, augment de volum,
modernització o increment del seu valor d'expropiació, però sí les xicotetes
reparacions que exigiren la higiene, adorn i conservació de l'immoble. Aquest règim
serà aplicable en edificis afectats per l'obertura de nous vials o per dotacions
públiques.

LOTUP o la vigent en aqueix moment. Si l'obra comportara costos superiors al 50%
del valor actual de l'immoble o part afectada, l'Administració que dicte l'ordre haurà
de subvencionar l'excés.
3. Es declaren en situació de Fora d'Ordenació Substantiva:
- Els edificis i instal·lacions que ocupen terrenys qualificats com a viaris, zones
verdes, espais lliures o reserves de sòl amb destinació a equipament comunitari,
siguen dotacions públiques estructurals o no estructurals, llevat que l'edifici o
instal·lació, per les seues característiques arquitectòniques, siga reutilitzable al servei
d'aquest equipament comunitari.
- Les instal·lacions fabrils qualificades que es troben en entorns residencials on
constitueixen ús prohibit, en tant no siga possible pal·liar el mal o perill que puguen
causar a la població circumdant per aplicació de mesures correctores.
No obstant això s'aplicarà, en el referent fora d'ordenació, establert en l'article 192 de
la LOTUP o la vigent en el seu moment.

5. Fora d'Ordenació Diferit:
Els edificis que no es troben en cap de les situacions descrites en els apartats 3) i 4)
però les característiques arquitectòniques dels quals no estiguen adaptades a alguna de
les condicions establides per aquest Pla, encara quan la falta d'adaptació afecte
l'absència de reserva d'aparcaments, al règim d'altures per excés, a l'edificabilitat
màxima sobre parcel·la, a l'ocupació màxima de parcel·la, al règim d'usos (excepte
l'industrial) o a la profunditat edificable, s'entendran dins de la situació definida en
l'anterior apartat 1.c). En conseqüència, la construcció no compta amb declaració de
fora d'ordenació durant el període que li reste de vida útil a l'immoble.
En aquests casos s'autoritzaran qualssevol obres de reforma, sense increment de
superfície construïda, sempre que càpia reputar-les com merament parcials per no
comportar reestructuració total i, per a la seua autorització, es minoraran les
exigències de les Ordenances generals i /o particulars de l'edificació en la mesura que
ho demane el respecte a les característiques arquitectòniques originàries de l'immoble,
al seu nombre de plantes o a la profunditat edificable existent. No obstant això
s'exigirà íntegrament el compliment de les Ordenances generals i particulars de
l'edificació de les presents Normes si l'obra tinguera per objecte el canvi d'ús bàsic del
local.
6. Usos fora d'ordenació:
- Edificis: Quan les característiques constructives d'un edifici estiguen específica i
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En aquests supòsits, a més d'obres parcials i circumstancials de consolidació, es
toleraran obres de reforma i modernització o condicionament. No obstant això
s'aplicarà, en el referent fora d'ordenació, establert en l'article 192 de la LOTUP o la
vigent en el seu moment.
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- Les instal·lacions fabrils que lícitament situades en sòl urbà, però constituint ús
prohibit pel nou planejament, puguen pal·liar el mal o perill que comporten per a la
població resident mitjançant aplicació de mesures correctores i no es troben en cap de
les situacions descrites en l'apartat anterior.
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4. Es declaren en situació de Fora d'Ordenació Circumstancial:

singularment adaptades a ús prohibit en la zona pel present Pla, però no concórreguen
les causes determinants de la declaració de fora d'ordenació substantiu circumstancial,
es permetrà la utilització de l'immoble conforme a l'ús que li siga propi fins que es
produïsca la reestructuració total o la substitució de l'ús bàsic.
No obstant això s'aplicarà, en el referent fora d'ordenació, establert en l'article 192 de
la LOTUP o la vigent en el seu moment.
7. Instal·lacions:
Quan una instal·lació implantada amb llicència, no complisca totes les condicions
higièniques, funcionals o ambientals establides pel present Pla i Ordenances
Municipals que el complementen, l'adaptació al nou ordenament s'exigirà modulant
les característiques arquitectòniques de l'immoble en què estiga situada i si
l'incompliment no comportara greu molèstia o perill per a les persones, l'adaptació
podrà posposar-se al cessament o canvi d'activitat.

8. Llicència d'altres actuacions urbanístiques (LO.3.8)
Supòsits que s'inclouen (segons Art 213 LOTUP):
- La acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques
pròpies del paisatge natural.
- La execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl.
- La obertura de camins, així com la seva modificació o pavimentació.
- La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies
públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afecten la
configuració del territori.
- Les tales i abatiment d'arbres que constitueixin massa arbòria, espai boscós, arbreda
o parc.
- Altres actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.
9. Llicència de 1a ocupació en sòl no urbanitzable (habitatge nou) (LO.3.9)
La Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat
de l'Edificació, en el capítol II, secció segona, regula la llicència municipal
d'ocupació, establint en l'article 34 el procediment per a la seva obtenció i la
documentació necessària per a la seva tramitació.
El Decret 161/1989, de 30 d'octubre, de Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual
es regulal Procediment d'Expedició de les Cèdules d'Habitabilitat, estableix en la
disposició addicional, la delegació legislativa de la competència per a l'atorgament de
les cèdules d'habitabilitat als ajuntaments, així com la possibilitat de donar a aquesta
cèdula d'habitabilitat el caràcter simultani de llicència d'ocupació, refonent tots dos
documents en un de sol que acreditarà d'una bandal compliment de la normativa sobre
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9. En qualsevol dels casos anteriors dels apartats 3 al 7, estarà prohibit l'augment de
volum sobre edificis existents.
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La reserva obligatòria no serà exigible als edificis existents amb anterioritat al present
Pla, en tant no haja reestructuració total o substitució de l'immoble.
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8. Aparcaments:

habitabilitat dels habitatges i d'un altre el de la normativa urbanística.
Per a l'obtenció de la llicència d'ocupació, i per tant de la cèdula d'habitabilitat, en sòl
no urbanitzable o urbanitzable Sense Programa d'Actuació, s'haurà d'acreditar la
suficiència en serveis bàsics com ara proveïment d'aigua, depuració i abocament,
electrificació, accessos etc. Així mateix, s'haurà de justificar que l'edifici pot servir al
seu ús amb solvència i suficiència.
Caldrà omplir i signar la declaració jurada d'abocament d'aigües residuals per part de
promotor (Annex I model EL 3.8).
10. Llicència de 2a OCUPACIÓ en sòl no urbanitzable (habitatge existent)
(LO.3.9)

Habitatges amb llicència d'ocupació anterior
S'haurà de presentar còpia de la llicència d'ocupació anterior, així com Certificat de
facultatiu competent que l'edifici o, si cas la part de la mateixa susceptible d'ús
individualitzat, s'ajusta a les condicions que van suposar l'atorgament de la primera o
l'anterior llicència d'ocupació a la qual se sol·licita. (Art. 34 Llei 03/2004, LOFCE).
Habitatges sense llicència d'ocupació anterior
Edificacions aïllades en sòl no urbanitzable anteriors a l'entrada en vigor de la
Llei 19/1975, de 2 de maig, de reforma de la Llei sobre règim del Sòl i ordenació
urbana
Perquè aquestes edificacions s'assimilin en el seu règim a les edificacions amb
llicència, s'han de justificar que estaven acabades abans del 2 de maig de 1975,
continuen mantenint en l'actualitat l'ús i les característiques tipològiques que tenien a
l'entrada en vigor de la esmentada llei i no es trobin en situació legal de ruïna
urbanística. Així mateix, s'haurà d'acreditar mitjançant certificat tècnic, que l'edifici o,
si escau, la part de la mateixa susceptible d'un ús individualitzat, s'ajusta a les
condicions exigibles per a l'ús a què es destina, signat per tècnic competent i visat en
el col·legi oficial corresponent.
Per a l'obtenció de la llicència de segona ocupació, en Sòl No Urbanitzable o
Urbanitzable No obstant Programa d'Actuació, s'haurà d'acreditar la suficiència en
serveis bàsics com ara proveïment d'aigua, depuració i abocament, electrificació,
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El Decret 161/1989, de 30 d'octubre, de Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual
es regulal procediment d'expedició de les cèdules d'habitabilitat, estableix en la
Disposició Addicional, la delegació legislativa de la competència per a l'atorgament
de les cèdules d'habitabilitat als ajuntaments, així com la possibilitat de donar a
aquesta cèdula d'habitabilitat el caràcter simultani de llicència d'ocupació, refonent
tots dos documents en un de sol que acreditarà d'una bandal compliment de la
normativa sobre habitabilitat dels habitatges i d'un altre el de la normativa urbanística.

ACTA DEL PLE

La Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat
de l'Edificació, en el capítol II, secció segona, regula la llicència municipal
d'ocupació, establint en l'article 34 el procediment per a la seva obtenció i la
documentació necessària per a la seva tramitació.
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D'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de
l'edificació, el segon i següents actes d'ocupació d'habitatges en sòl no urbanitzable.

accessos etc.
Habitatges que no puguin acollir-se al règim anterior o que siguen anteriors al 20
d'agost de 2014
Prèviament a la sol·licitud de la llicència de segona ocupació, els propietaris
d'edificacions susceptibles d'acollir usos residencials que es trobin en els supòsits que
estableix l'article 210 de la LOTUP, hauran de realitzar una minimització d'impacte
territorial. Únicament podran legalitzar l'obra i l'ús residencial, a través de la seva
inclusió en l'àmbit dels instruments regulats en aquest capítol, les edificacions
completament acabades abans del 20 d'agost de al 2014.

A més del que s'especifica en els apartats anteriors, caldrà omplir i signar la declaració
jurada d'abocament d'aigües residuals per part de promotor (Annex I model EL 3.9).
A la vista del que indica aquest article 237 de la LOTUP, així com de la normativa
legal vigent aplicable a la Comunitat Valenciana en matèria de disciplina urbanística,
en construccions que es trobis al marge de la legalitat en sòl no urbanitzable, no cap la
concessió de llicències d'ocupació, que permetrien la consolidació de l'ús il·legal de
terra, contrari a la destinació de la mateixa, i l'adquisició del dret a sol·licitar l'alta
dels subministraments dels serveis d'energia, aigua, gas i telefonia, el que suposaria
una consolidació i un augment de valor de l'il·legalment construït.
11. Moviments de terres, exploracions, parcel·lacions, segregacions, i altres actes
de divisió de finques en sòl no urbanitzable (LO.3.11)
L’Ajuntament, abans de l'atorgament de la llicència urbanística ha de sol·licitar
informe previ de la conselleria competent en matèria d'agricultura, segons el que
estableix l'art.7.1 de la llei 5/2019, de 28 de febrer, d'Estructures Agràries de la
Comunitat Valenciana , així com en l'article 197.a de la llei 5/2014, de 25 de juliol,
LOTUP. La sol·licitud d'aquests informes o autoritzacions s'efectuarà prèvia
comprovació per l’Ajuntament de la compatibilitat urbanística de l'actuació
sol·licitada.
S'haurà de justificar el compliment de la normativa urbanística, així com de la
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En un termini màxim de quatre anys des de l'obtenció de la llicència, la persona
interessada ha de sol·licitar a l’Ajuntament la llicència d'ocupació aportant el
corresponent certificat de finalització de les obres de minimització d'impacte
territorial així com la resta de documents tècnics necessaris.
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Els propietaris d'edificacions susceptibles d'acollir usos residencials que es troben en
aquests supòsits que estableix l'article 210 d'aquesta llei, però per la ubicació
allunyada de tot nucli d'habitatges consolidat no puguin integrar-se en un pla especial
de minimització d'impactes, han de sol·licitar la declaració de situació
individualitzada de minimització d'impacte territorial, per al que han de presentar
davant l’Ajuntament, la sol·licitud corresponent, acompanyada de la documentació
necessària per a l'inici de procediment.
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Procedeix una minimització d'impacte territorial col·lectiva quan hi haja una
agrupació d'habitatges en sòl no urbanitzable que tinga una densitat igual o superior a
tres habitatges per hectàrea, sense perjudici que puguin tenir aquesta consideració
grups d'una menor densitat quan procedeixi per condicions de proximitat,
d'infraestructures i territorials.

normativa agrària o forestal. Si hi ha edificacions sobre la parcel·la, s'haurà de
justificar l'edificabilitat consumida i l'aprofitament urbanístic restant, així com el
percentatge d'ocupació inicial i resultant de la divisió d'acord amb la normativa
urbanística. El manteniment de l'edificació condicionarà el disseny de les noves
parcel·les.
CAPÍTOL II.- DECLARACIONS RESPONSABLES EN MATÈRIA D'OBRES
Article 11. Procediment de tramitació de declaracions responsables en matèria
d'obres.
Sense perjudici de les peculiaritats pròpies de cada tipus de declaració responsable, el
procediment general de tramitació de declaracions responsables en matèria d'obres és
el següent:

Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de la següent documentació addicional:
Acreditació de la identitat de del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.

b) Descripció gràfica i escrita de les obres a realitzar.
c) Memòria justificativa i descriptiva de les obres a realitzar que inclogui:
- Plànols de situació i emplaçament
- Plans d'Estat Actual, amb cotes i superfícies.
- Plans de l'Estat Reformat, amb cotes i superfícies
- Fotos a color de l'exterior de l'edifici.
Així com a projecte subscrit per tècnic competent quan ho requereixi la naturalesa de
l'obra, amb succint informe emès pel redactor que acrediti el compliment de la
normativa exigible.
d) Pressupost detallat de les obres, amb descripció i mesurament de les partides a realitzar
i la corresponent valoració de les mateixes. (Veure annex I aclariments)
Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan siga
procedent.
a

b Indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb

l'evacuació de runes i utilització de la via pública.
2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.
Els serveis administratius generals han de comprovar que la documentació que
acompanya a les declaracions responsables és l'exigida en la present ordenança i es
troba completa, així com que la instància de declaració responsable siga d'acord amb
els models normalitzats i aprovats.
En el cas que l'interessat manifestés la seva voluntat de continuar amb la presentació
de la declaració responsable tot i la manca de documentació posada de manifest pels
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1
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Es presentaran les declaracions responsables, ajustades als models normalitzats
aprovats per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la Corporació.
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1. INICI DEL PROCÉS.

serveis administratius corresponents, s'efectuarà un requeriment d'esmena, en els
termes de l'article 73 de la LPACAP, perquè en el termini de deu dies hàbils aporte la
documentació requerida, amb l'advertiment a l'interessat, que si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes de
l'article 21 de la LPACAP, d'1 d'octubre, i, procedint-se a l'arxiu del seu expedient.
Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant l'extensió d'una diligència per un funcionari
encarregat dels serveis administratius en la pròpia declaració responsable, amb
indicació de la data corresponent, que haurà de signar l'interessat i que servirà
d'acreditació de la recepció de l'esmentat requeriment.
Dit requeriment de documentació que ha d'acompanyar o incorporar a la declaració
responsable, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes
corresponents des del moment en què es tinga constància de tals fets.

El promotor, un cop efectuada sota la seva responsabilitat la declaració que compleix
tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada aquesta davant
l’Ajuntament junt amb tota la documentació exigida, estarà habilitat per a l'inici
immediat de les obres.
Sense perjudici de l'anterior, els departaments municipals que intervenen en el procés
de tramitació de declaració responsable d'examinar l'expedient, realitzaran les visites
d'inspecció que consideren convenients i, emetran els informes corresponents.
Si els informes determinen la procedència de les obres preteses i el seu ajust a la
normativa urbanística d'aplicació, d'acord amb la documentació presentada, es dictarà
acord de l'òrgan municipal competent prenent en consideració la declaració
responsable presentada.
Si els informes consideren que la declaració responsable no reuneix els requisits
necessaris, s'ha de posar en coneixement de l'interessat, requerint-li que paralitze les
obres i en el termini de deu dies hàbils esmene les deficiències o aporte la
documentació exigida, amb l'advertiment que si no s'atén es podria incórrer en la
caducitat de la mateixa i arxiu de l'expedient, en els termes i condicions de l'article 95
de la LPACAP, d'1 d'octubre.
En el cas que les obres es troben en curs d'execució o executades, i els informes
determinen la disconformitat de les mateixes, amb el contingut de la declaració
responsable, o que suposen un excés de les obres realitzades sobre les declarades,
però que s'ajusten al règim d'autorització de declaració responsable, l'informe dels
serveis tècnics contindrà, si escau, valoració estimada del sobrecost, als efectes de la
liquidació definitiva de les taxes corresponents, perquè pels serveis competents
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3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT.
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L'incompliment del requeriment d'esmena de deficiències suposarà que la presentació
de la mateixa no produeix efectes de cap tipus, i habilitarà a l'Administració perquè
disposi la prohibició de realitzar els actes continguts en la susdita declaració, així com
procedir a l'adopció de les mesures que puguin correspondre de restauració de la
legalitat urbanística.

ACTA DEL PLE

No obstant això, de no haver estat possible efectuar el requeriment d'esmena que
preveu l'article 73 de la LPACAP, en els termes assenyalats, podrà realitzar-se el
mateix mitjançant provisió d'Alcaldia.

s'expedisquen les liquidacions complementàries procedents, i s'incoarà el
corresponent expedient de restauració i de disciplina urbanística per la realització
d'obres sense ajustar-se al títol habilitant, requerint perquè l'interessat, en el termini de
dos mesos, presente l'oportuna declaració responsable que abaste la totalitat de les
obres executades, i sense perjudici del procediment sancionador que es pugui iniciar
per tals fets.
Si els informes determinen que les obres executades es trobaven subjectes a llicència,
es procedirà a instruir el corresponent procediment de restauració de la legalitat
urbanística.

Article 12. Tipus de declaracions responsables
o Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques, o altres de similars i la

col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la
reparació de conduccions al subsòl, només en sòl urbà i sempre que no
afecte a domini públic, a edificis protegits o entorns protegits declarats
com a bé d'interès cultural o bé de rellevància local, ni a altres àrees de
vigència arqueològica (art 214 1a LOTUP) (DR1)
o Obres que afecten l'estructura dels edificis. (DR2)

(Ex. "Reparacions en forjats, cobertes incloent bigues i / o biguetes, pilars ... així com
actuacions en façanes amb murs de càrrega etc.").
Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura, sense suposar substitució
o reposició d'elements estructurals "principals" (fonamentació, forjats, pilars, coberta
etc.), o a l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les
instal·lacions , que no estiguen subjectes a llicència d'acord amb l'article 213 d'aquesta
llei. (Art. 214.1.b LOTUP).
o

REFORMES sense afectar elements estructurals. (DR3)

(Ex. "canvi coberta SENSE alterar les bigues ni biguetes, reformes interiors sense
canvi de l'ús característic de l'edifici, obres en façana si la façana no és estructural,
etc.")
Obres de mera reforma que no suposen alteració estructural de l'edifici, ni afecten
elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de
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Seran responsables amb caràcter exclusiu de la veracitat de les dades aportades, i dins
del marc de responsabilitats que estableix la Llei d'Ordenació d'Edificació i resta de
normativa tant estatal com sectorial d'aplicació, els promotors i els projectistes
signants del projecte o memòria presentada, quan siga procedent.

ACTA DEL PLE

La resolució administrativa que declare aquestes circumstàncies determinarà
l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al
reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, tot això
sense perjudici, de la tramitació de procediment sancionador corresponent.
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La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable, o
la no presentació davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres
o de realitzar els actes corresponents des del moment en què es tinga constància de
tals fets, sense perjudici de les responsabilitats que siguen procedents.

l'edificació que no requereixin col·locació de bastida en via pública (art. 214.1.c
LOTUP).
o

Obres de reforma interior en edificis objecte de protecció. (DR4)

Les actuacions d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment
protegits o catalogats, sempre que tinguen un abast puntual quan no afecte
l'estructura o les parts o elements dels immobles objecte de protecció, ni a l'aspecte
exterior, incloses les cobertes, les façanes i els elements artístics i acabats
ornamentals ni a cap element subjecte a protecció específica (art. 214.1.d
LOTUP).

Article 13. Transmissibilitat de les llicències urbanístiques.
Les llicències urbanístiques i declaracions responsables són transmissibles, però
perquè la transmissió tinga plens efectes s'ha de comunicar per escrit a
l'Administració actuant.
No obstant això, les llicències d'urbanització i d'edificació requeriran que l'adquirent
comunique per escrit a l’Ajuntament el seu compromís d'executar les obres d'acord
amb el contingut de la llicència urbanística concedida i al projecte tècnic presentat per
a l'atorgament de la llicència.
Sense perjudici de la validesa de la transmissió quan l'alienació siga conforme a Dret,
l'incompliment d'aquesta obligació determinarà la responsabilitat solidària de
l'anterior i el nou titular.
L'incompliment de l'obligació de comunicar la transmissió no és causa de caducitat de
la llicència.
Article 14. Pròrrogues.
S'atorgaran, de manera general, pròrrogues dels terminis de les autoritzacions
urbanístiques, en els termes que preveu la legislació urbanística.
Els municipis podran concedir pròrrogues dels terminis de les llicències per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, sempre que la llicència siga conforme amb
l'ordenació urbanística vigent en el moment de l'atorgament de la pròrroga.
1. Totes les llicències s'atorgaran per termini determinat tant per a iniciar, concloure i
no interrompre les obres, excepte les referides als usos, que tindran vigència
indefinida sense perjudici de l'obligació legal d'adaptació a les normes que en cada

ACTA DEL PLE

CAPÍTOL III.-DISPOSICIONS GENERALS APLICABLES A LES
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DECLARACIONS RESPONSABLES.
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Aixecament i Reparació de murs de fàbrica o maçoneria no estructurals, i
la tanca de parcel·les en sòl urbà no subjectes a llicència segons l'art. 213
LOTUP (art. 214.1.e LOTUP) (DR5)
o
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Per a la realització d'aquestes obres, s'haurà de presentar, Declaració de la persona
sol·licitant, en la qual es faça constar que les obres preteses no tenen
transcendència patrimonial, no afecten a l'estructura, a les parts o elements dels
immobles objecte de protecció, ni a l'aspecte exterior, incloses les cobertes, les
façanes i els elements artístics i acabats ornamentals ni a cap element subjecte a
protecció específica (Annex I).

moment els regulen.
Un cop atorgada la llicència, s'haurà d'iniciar, concloure i no interrompre la
construcció dins dels terminis en ella determinats. En defecte de tals terminis
s'entendrà que l'interessat disposa d'un termini de sis mesos per iniciar les obres i vint
per acabar-les, admetent-se interrupcions en aquests terminis que no podran excedir,
en total, de sis mesos.
2. Les llicències i declaracions responsables tindran vigència durant el termini fixat en
la resolució d'atorgament, que no podrà ser inferior a l'establert a la Llei.

Article 15. Resolució condicionada.
En la resolució per la qual s'atorgui llicència urbanística, l’Ajuntament pot imposar al
sol·licitant el compliment de condicions derivades de la normativa urbanística.
Aquestes condicions:
1. No poden afectar l'ús principal projectat de manera que arriben a impedir el seu
efectiu desenvolupament, ni en general implicar una alteració substancial de la
sol·licitud.
2. Quan hagen de complir-se en la finca a la qual afecten, s'han de fer constar en el
Registre de la Propietat als efectes que preveu la legislació hipotecària.
Article 16. Execució i terminació de les obres emparades per la llicència
urbanística.
1. No obstant l'obtenció de la llicència d'urbanització, edificació o demolició, a efecte
de deixar constància de la data de començament de les obres, abans d'iniciar
l'execució serà exigible la comunicació prèvia a l'Administració actuant amb una
antelació mínima de 15 dies.
2. Amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista per a la terminació de les
obres de nova construcció emparades per una llicència d'edificació, el promotor haurà
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5. Un cop notificada la declaració de caducitat, per començar o acabar els actes d'ús
de terra per als quals va ser concedida, cal sol·licitar i obtenir nou títol habilitant. Fins
que no siga atorgat, no poden realitzar-se més obres que les estrictament necessàries
per a garantir la seguretat de les persones i béns, i el valor del que ja realitzat, prèvia
autorització o ordre de l’Ajuntament. Amb aquestes excepcions, les actuacions
urbanístiques realitzades després d'haver-se declarat la caducitat es consideraran com
no autoritzades, donant lloc a les responsabilitats corresponents.

ACTA DEL PLE

4. La declaració de caducitat ha de dictar-se per l'òrgan municipal competent per a
l'atorgament del títol habilitant, prèvia audiència de l'interessat durant un termini de
15 dies, i ha de notificar en un termini de tres mesos des de l'inici del procediment,
transcorregut el qual, sense efectuar-se la notificació, quedarà sense efecte la mesura
provisional de paralització de les obres esmentada en l'apartat anterior. La caducitat de
la llicència es declararà prèvia audiència de l'interessat
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3. La caducitat es produeix pel mer transcurs del termini de temps fixat per la llei, o el
de l'eventual pròrroga atorgada per l’Ajuntament. Esgotats els terminis i les
pròrrogues que es concedeixin, l’Ajuntament ha d'iniciar procediment per declarar la
caducitat del corresponent títol habilitant, i l'extinció dels seus efectes, i pot ordenar
com a mesura provisional la paralització dels actes emparats pel títol habilitant.

de comunicar a l’Ajuntament aquesta circumstància, perquè l’Ajuntament puga
procedir a la inspecció i comprovació de les obres executades.
Article 17. Llicències parcials o per fases.
Només es concediran llicències parcials per a obres que presenten suficient
complexitat i sempre que siga clara la viabilitat urbanística.



Que en l'execució de la resta de les obres prèviament autoritzades s'estiguen complint,
en el moment de la sol·licitud de llicència parcial, els terminis i les altres
determinacions que impose la normativa aplicable.



Que el sol·licitant constituïsca una garantia en alguna de les formes previstes en la
legislació de contractes de les administracions públiques, per assegurar la correcta
execució de les obres restants.



Que es justifique suficientment que la llicència parcial no perjudica les obres pendents
d'execució contingudes en el projecte total.
Per comprovar el compliment d'aquestes condicions, s'han de fer les següents
actuacions:
a

S'haurà de presentar un programa d'autoritzacions per parts autònomes en què
s'especifique que el mateix, si s'aprova, habilitarà a promotor l'obtenció
d'autoritzacions parcials de funcionament (autònomes, independents i
diferenciades).

b

S'ha de fixar un pla d'etapes d'una llicència urbanística en què es desglossament
detalladament quines són les zones que són susceptibles d'ús i aquelles en què
es continuaran efectuant obres, justificant que l'autorització parcial no perjudica
les obres pendents d'execució contingudes en el projecte total, ni aquestes a
l'activitat. Respecte de l'acompliment dels terminis, s'ha d'iniciar així mateix el
Cronograma de la resta de l'edificació pendent d'acabar.

c

S'ha d'establir un sistema d'acreditació de l'acompliment dels objectius fixats en
el programa d'autorització per parts autònomes en què s'incloga que per a
l'obtenció d'una llicència de funcionament parcial de la part autònoma de la
qual es tracte.

d

Haurà d'acreditar el compromís exprés de adequar-se a les determinacions i
condicions que posteriorment puga recollir la primera ocupació i funcionament
del conjunt, de tal manera que, en cas d'incompliment del programa per causa
imputable al promotor, siga possible la revocació d'aquest programa autoritzat,
i s'haja de prosseguir l'actuació pel sistema ordinari, procedint-se a la clausura
de les activitats el funcionament parcial s'hagués autoritzat, sense cap
indemnització, i això independentment del procediment sancionador a què
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Que les fases concretes del projecte per a la primera ocupació o utilització es sol·licite
autorització resulten tècnica i funcionalment susceptibles de ser utilitzades de forma
independent sense detriment de les restants. Això implica que s'han d'haver finalitzat
els elements comuns, accessos, escales i resta d'instal·lacions necessàries per al
funcionament de l'immoble.
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A més, hauran de complir les següents condicions:

pugui donar lloc.
Les autoritzacions parcials s'entendran atorgades sota la condició legal
resolutòria de l'obtenció de llicència definitiva.
Article 18. Regulació de l'autoconstructor en les Declaracions Responsables i
Llicències d'obres.
Pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques del Constructor (IAE), si les obres
s’anaren a realitzar pel propi promotor per mitjans propis, en principi, en el cas
d'obres menors, el mateix sol·licitant promotor de l'obra menor podrà coincidir amb
qui les executa materialment. Es coneix de manera expressa com la figura admissible
de "autoconstructor".

Que té l'experiència i coneixements necessaris per a l'execució de les obres.

-

Que obligarà a adoptar en l'execució de les obres, totes les mesures de seguretat i
salubritat previstes en les lleis i ordenances vigents.

-

Que assumeix la responsabilitat cap a tercers que la construcció es realitze
correctament, així com dels danys que puguin arribar a produir-se a les persones que
accedeixen al lloc de l'obra i / o danys a tercers creats per l'obra mateixa.

-

Que les obres es van a realitzar per ell mateix, per compte i mitjans propis, i
òbviament sense ànim de lucre, sense dedicar-professional o empresarialment a
aquesta activitat, ni prestant serveis a canvi d'una contraprestació econòmica.

-

Que en cas que en l'execució de les obres intervinguen altres persones o empreses, es
compromet a identificar i aportar la corresponent referència a l'Impost d'Activitats
Econòmiques del Constructor (IAE) de l'intervinent.
Article 19. Regulació autopromoció d'habitatges.
Quan el promotor com a cap de família, pretenga constituir un habitatge, de la qual
siga titular, per a utilització pròpia o de la seva família, es pot considerar com una
autopromoció, i es podrà contractar directament com a promotor/a, als treballadors
autònoms i / o empreses necessàries per a la realització de l'obra o determinats treballs
de la mateixa, als efectes del que indica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen Disposicions Mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de
Construcció.
D'acord amb l'anterior, es presentarà declaració jurada per part de promotor de
l'actuació, en la qual es comprometa a identificar i aportar l'alta en l'Impost
d'Activitats Econòmiques (IAE) dels treballadors autònoms i / o de les empreses que
intervenen en l'obra, amb el grup i epígraf adequat als treballs a realitzar.
TÍTOL III.- RÈGIM JURÍDIC ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS,
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-
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En aquests casos, de promotor-autoconstructor sense alta en l'IAE, s'haurà de
presentar pel mateix una Declaració Responsable indicant al menys:
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Aquest autoconstructor, per a la realització d'obres per compte propi i, òbviament
sense ànim de lucre, sense dedicar-professional o empresarialment a aquesta activitat,
ni prestant serveis a canvi d'una contraprestació econòmica, no necessitarà estar donat
d'alta com a autònom o constituir una empresa amb aquesta finalitat.

ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
Article 20. Procediment de tramitació de declaracions responsables en matèria
d'espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i
establiments públics.
1. INICI DEL PROCEDIMENT.

Els serveis administratius generals han de comprovar que la documentació que
acompanya la declaració responsable és l'exigida en la present ordenança i es troba
completa, així com que el full de sol·licitud siga d'acord amb els models normalitzats
i aprovats.
En el cas que s'observés que la documentació està incompleta o el model de sol·licitud
no és conforme als aprovats per l’Ajuntament, els serveis administratius es ho han de
comunicar verbalment a l'interessat perquè procedeixi a la seva esmena abans de la
presentació.
En el cas que l'interessat manifestés la seva voluntat de continuar amb la presentació
de la sol·licitud tot i la manca de documentació posada de manifest pels serveis
administratius corresponents, s'efectuarà un requeriment d'esmena, en els termes de
l'article 73 de la LPACAP, perquè en el termini de deu dies hàbils aporte la
documentació requerida, amb l'advertiment a l'interessat, que si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes de
l'article 21 de la LPACAP i, procedint-se a l'arxiu del seu expedient.
Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant l'extensió d'una diligència pel funcionari
encarregat dels serveis administratius en el propi model de declaració responsable,
amb indicació de la data corresponent, que haurà de signar l'interessat i que servirà
d'acreditació de la recepció de l'esmentat requeriment.
No obstant això, de no haver estat possible efectuar el requeriment d'esmena que
preveu l'article 73 de la LPACAP, en els termes assenyalats, podrà realitzar-se el
mateix mitjançant provisió d'Alcaldia.
3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT.
- Procediment ordinari, sense Certificat d'organisme de certificació administrativa.
Amb caràcter previ a la visita de comprovació l’Ajuntament verificarà la correcta

ACTA DEL PLE

2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.
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Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de la documentació que figura en el model
annex.
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L'inici de procediment requerirà la presentació de la declaració responsable, ajustada
al model normalitzat aprovat per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la
Corporació. La declaració s'ajustarà al contingut mínim assenyalat en l'art. 6 de la
Llei, identificant de manera clara i precisa, les dades de la persona titular o prestador
de l'activitat, de la ubicació física de l'establiment públic, activitat recreativa o
espectacle públic, inclosa la seva referència cadastral, amb manifestació, sota la seva
responsabilitat, que compleix amb tots els requisits urbanístics, sectorials, tècnics i
administratius establerts en la normativa vigent per a procedir a l'obertura de
l'establiment i a l'exercici de l'activitat recreativa o espectacle públic,

presentació de la documentació a què es refereix l'article 9.2 de la Llei 14/2010, de 3
de desembre. Així mateix, i molt especialment, ha de determinar la correcció del
projecte d'activitat presentat pel titular o prestador d'acord amb el que disposa la
normativa tècnica en vigor. En el supòsit de trobar-se incorreccions, el tornarà a
l'interessat a efectes de la seva correcció.
Un cop realitzada la comprovació de la documentació tècnica presentada juntament
amb la declaració responsable, sent aquesta correcta, i en un termini d'un mes des de
la presentació de la mateixa, es procedirà a realitzar la visita de comprovació per part
dels serveis tècnics municipals per tal de comprovar que l'establiment i activitat
s'adeqüen al projecte presentat pel titular, d'acord amb els següents supòsits:

L’Ajuntament, un cop transcorregut el termini atorgat, s'efectuarà nova visita de
comprovació per tal de verificar el compliment dels requeriments d'esmena indicats.
En l'Acta alçada en aquesta segona visita de comprovació es farà constar el següent:
1) Compliment de les mesures assenyalades en l'acta de comprovació de primera
instància, per tal que es puga expedir Acta de comprovació favorable, d'acord amb les
regles assenyalades anteriorment.
2) En cas d'incompliment de les mesures assenyalades en les actes de comprovació,
pel tècnic municipal s'estendrà acta que reculla les objeccions i deficiències,
notificant-se en l'acte al titular o prestador de l'activitat, elevant-ho a l'òrgan
competent, que podrà resoldre la denegació de la llicència d'obertura de l'establiment,
ordenant, si escau, el tancament de l'establiment i l'exigència de restauració de la
legalitat.
c) En cas de no adequar les obres al projecte i, sent les deficiències observades de
caràcter substancial, s'emetrà acta de comprovació Desfavorable motivant el caràcter
substancial dels defectes advertits, i recollirà l'advertiment al titular o prestador de que
la seva declaració responsable no desplegarà els efectes d’habilitar-li a l'exercici de
l'activitat fins que no acredite l'esmena de les deficiències detectades en l'acta de
comprovació.
En el supòsit que el titular o prestador haja presentat una Declaració Responsable
sense que la mateixa haja estat objecte de requeriment d'esmena de deficiències o,
sent-ho, l'interessat haja aportat documentació tendent a solucionar-les i haja
transcorregut un mes des de la presentació, podrà, sota la seva responsabilitat, obrir
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Es considera deficiència no substancial aquella que no implique una reducció de les
condicions de seguretat, salubritat, perillositat o confort per a persones o béns.
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b) En cas de no adequar les obres al projecte i, sent les deficiències observades de
caràcter no substancial, es donarà un termini a titular o prestador a l'efecte de procedir
a l'esmena dels defectes advertits. La durada d'aquest termini no podrà ser superior a
sis mesos i s'ha de motivar aquesta circumstància en l'acta de comprovació
Desfavorable que s'expedisca a l'efecte.

ACTA DEL PLE

a) En cas d'adequar les obres al projecte, s'expedirà Informe/Acta de Conformitat
favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment amb caràcter
provisional fins que per l’Ajuntament es dicte resolució expressa d'atorgament de
llicència d'obertura, la qual tindrà com conseqüència la posada en funcionament de
l'establiment amb caràcter definitiu.

l'establiment prèvia comunicació a l'òrgan competent.
La visita de comprovació analitzarà el compliment o no de la normativa vigent, de
conformitat amb el que assenyala els apartats precedents d'aquest article, i a
continuació s'emetrà informe jurídic sobre la tramitació de procediment.
Procediment abreujat, amb Certificat d'organisme de certificació administrativa.
Si la Declaració Responsable estigués acompanyada d'un certificat expedit per un
organisme de certificació administrativa amb els requisits assenyalats en la normativa
aplicable, l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata i no
necessitarà d'atorgament de llicència municipal. Sense perjudici d'això l’Ajuntament
podrà procedir, en qualsevol moment, a realitzar la inspecció.

1. INICI DEL PROCEDIMENT.
L'inici de procediment requerirà la presentació pel titular o prestador l'establiment es
trobe en el supòsit de l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, en el registre
general d'entrada de la Corporació, de sol·licitud d'autorització ajustada al model
normalitzat aprovat pel Ajuntament, acompanyada del projecte elaborat pel tècnic
corresponent i, si així procedera d'acord amb la normativa en vigor, visat pel col·legi
professional. Quan siga necessària la realització d'obres, la tramitació de la llicència
d'obertura i la de obres s'efectuarà conjuntament.
En la sol·licitud d'autorització per a l'obertura d'activitat s'indicaran i acreditaran les
dades identificatives de titular o promotor, l'emplaçament de l'actuació de
l'establiment públic, activitat recreativa, activitat sociocultural o espectacle públic,
inclosa la seva referència cadastral.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que figura en el model
annex.
2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.
Els serveis administratius generals han de comprovar que la documentació que
acompanya a les sol·licituds d'autorització és l'exigida en la present ordenança i es
troba completa, així com que el full de sol·licitud siga d'acord amb els models
normalitzats i aprovats.
En el cas que s'observés que la documentació està incompleta o el model de sol·licitud
no és conforme als aprovats per l’Ajuntament, els serveis administratius es ho han de
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Article 21. Procediment de tramitació d'autoritzacions d'obertura en matèria
d'espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i
establiments públics.

ACTA DEL PLE

A l'efecte d'aquesta ordenança, es considera manifestació o document de caràcter
essencial tant la declaració responsable com la documentació annexa a què es refereix
l'art. 9.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
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En el cas que, realitzada la inspecció, es comprovés la inexactitud o falsedat de
qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat o que no
s'ajusta a la normativa en vigor, l’Ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar
l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils i
administratives a què hi haguera lloc.

comunicar verbalment a l'interessat perquè procedeixi a la seva esmena abans de la
presentació.
En el cas que l'interessat manifestés la seva voluntat de continuar amb la presentació
de la sol·licitud tot i la manca de documentació posada de manifest pels serveis
administratius corresponents, s'efectuarà un requeriment d'esmena, en els termes de
l'article 73 de la LPACAP, perquè en el termini de deu dies hàbils aporte la
documentació requerida, amb l'advertiment a l'interessat, que si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes de
l' article 21 de la LPACAP, d'1 d'octubre, i, procedint-se a l'arxiu del seu expedient.
Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant l'extensió d'una diligència pel funcionari
encarregat dels serveis administratius en el propi model de declaració responsable,
amb indicació de la data corresponent, que haurà de signar l'interessat i que servirà
d'acreditació de la recepció de l'esmentat requeriment.

Un cop presentada la sol·licitud d'autorització acompanyada de tota la documentació
mínima administrativa i tècnica assenyalada en els articles precedents, ja siga en
primera instància o, després del requeriment d'esmena de deficiències, la unitat
administrativa competent ha de traslladar el projecte presentat i de tota la
documentació als Serveis Tècnics Municipals a l'efecte de que, es realitze la
comprovació inicial en què el projecte signat pel tècnic redactor conté els diferents
documents indicats a l'article 26 de Decret 143/2015, de 11 de setembre, Reglament
de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatius i Establiments Públics, i així mateix,
s'emeten els corresponents informes per part dels diferents òrgans municipals en els
quals es faça constar:
a) La normativa en matèria de plans d'ordenació urbana i altres normes de
competència municipal. S'ha de fer constar, mitjançant diligència de l'arquitecte
municipal en el Certificat de Compatibilitat que l'interessat acompanye a la seva
sol·licitud, que el projecte que es presenta coincideix amb l'activitat objecte del
Certificat de Compatibilitat.
b) Normes de competència municipal que els siguen aplicables.
c) Les disposicions establertes en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, normes de
desenvolupament i les altres que siguen d'aplicació i, en tot cas, sobre els punts
següents:
1r. Condicions de solidesa de les estructures i altres requeriments establerts en les
normes tècniques sobre edificació.
2n. Condicions de funcionament de les instal·lacions.
3r. Condicions de salubritat i higiene.

ACTA DEL PLE

Procediment per a l'autorització i obertura de l'establiment.
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3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT.
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No obstant això, de no haver estat possible efectuar el requeriment d'esmena que
preveu l'article 73 de la LPACAP, en els termes assenyalats, podrà realitzar-se el
mateix mitjançant provisió d'Alcaldia.

d) La normativa de prevenció de la contaminació i la qualitat ambiental.
e) La normativa contra la contaminació acústica.
f) La normativa en matèria d'accessibilitat.
Quan per a l'obertura d'un establiment públic procedent el pronunciament de
l'Administració competent en matèria d'Impacte Ambiental, Declaració d'Interès
Comunitari o declaració de Bé d'Interès Cultural, i no hagen estat aportats per
l'interessat, s'atendrà al que indica normativa sectorial en vigor als efectes dels tràmits
d'informació pública així com d'aquells que resulten procedents.
En funció del sentit dels informes dels diferents òrgans municipals, ens podem trobar
les següents situacions:

Un cop emesos aquests informes municipals favorables, l’Ajuntament remetrà
l'expedient als òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles i, quan
siga procedent, en matèria d'intervenció ambiental, amb l'objecte que s'evacuen els
informes referents a l'acompliment de les condicions generals tècniques de la seva
competència.
Aquests informes autonòmics tindran caràcter vinculant quan siga n desfavorables o
quan s'estableixin condicions d'obligat compliment d'acord amb la normativa tècnica
en vigor. No obstant això, s'entendrà favorable quan l’Ajuntament no haja rebut
comunicació expressa en el termini d'un mes des de la recepció de l'expedient per
l'òrgan autonòmic.
Un cop rebut l'informe autonòmic, o transcorregut un mes des que la sol·licitud de la
mateixa haja tingut entrada en l'òrgan autonòmic, l’Ajuntament comunicarà a
l'interessat, mitjançant resolució expressa, els requisits o condicionaments tècnics a
complir per al posterior atorgament de la llicència d' obertura.
El termini màxim per resoldre i notificar l'esmentada resolució expressa, serà de tres
mesos a comptar des de la presentació del projecte pel titular o prestador a
l’Ajuntament fins la comunicació de la resolució municipal expressa en la qual es
determinen els requisits o condicionaments tècnics. Si transcorren els tres mesos sense
que s'emeta la referida resolució, l'interessat podrà entendre que el projecte presentat
és correcte i vàlid als efectes oportuns.
El transcurs del termini per resoldre se suspendrà pels temps corresponents quan siga
requerida a l'esmena de deficiències, així com pels referits a la sol·licitud i emissió
dels informes preceptius.
Un cop rebuda la resolució, el titular o prestador efectuarà les obres o les
modificacions que siguen necessàries per adequar l'establiment públic a les condicions

ACTA DEL PLE

c) Informes favorables: s'elevarà l'actuat als òrgans de la Generalitat per a la
continuació del procediment.
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b) Informes desfavorables: s'haurà de procedir a la denegació de la sol·licitud
d'autorització, prèvia resolució expressa.
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a) Informes de deficiències esmenables: es requerirà l'interessat l'esmena de les
deficiències amb indicació que, si no esmenar-se en el termini de deu dies hàbils, es
considerarà que desisteix de la petició.

requerides.
Un cop efectuades les obres o modificacions a l'empara del que indica la Resolució, el
titular o prestador, per mitjà de comunicació i juntament amb els certificats finals
corresponents, informarà l’Ajuntament de la seva completa realització. D'aquesta
comunicació es donarà justificant de recepció a l'interessat en el que constarà de
manera fefaent la data del registre d'entrada.
En cas de presentar la documentació incompleta, es procedirà d'acord amb el que
disposa punt 2 “Esmena de deficiències”, previst per al procediment d'autorització
d'obertura.

Procediment d'obertura amb Certificat d'organisme de certificació administrativa.
El certificat emès per una OCA, acreditatiu de l'acompliment de tots els requisits i
condicions indicats en la resolució expressa, possibilitarà l'obertura de l'establiment,
s'ha de comunicar prèviament aquesta obertura a la Corporació.
TÍTOL
IV.COORDINACIÓ
ENTRE
ELS
PROCEDIMENTS
D'INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS REGULADES PER LA
LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBRE, I AUTORITZACIONS
URBANÍSTIQUES
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Transcorregut el mes des de la comunicació en forma per part de la titular o prestador
perquè per part de l’Ajuntament es dugui a terme la pertinent comprovació, sense que
la mateixa haja estat objecte de requeriment d'esmena de deficiències o, sent-ho,
l'interessat haja aportat documentació tendent a esmenar i haja transcorregut un mes
des de la presentació, podrà, sota la seva responsabilitat, obrir l'establiment prèvia
notificació a l’Ajuntament. No obstant l'anterior, l’Ajuntament haurà de realitzar la
corresponent comprovació. La visita de comprovació analitzarà el compliment o no de
la normativa vigent, de conformitat amb el que assenyala la present Ordenança per al
procediment ordinari de declaració responsable. En aquest sentit, si de la inspecció es
deriven deficiències s'atendrà al que preveu el paràgraf anterior. Així mateix, si
aquestes deficiències puguin, segons el parer de l'tècnic municipal, suposar un risc per
als clients o els usuaris es procedirà mitjançant una resolució municipal motivada a la
paralització o cessament de l'activitat i, si així correspon, a la remissió de les
actuacions a la Conselleria competent als efectes oportuns.

ACTA DEL PLE

Del resultat de la visita de l'tècnic municipal s'aixecarà acta de comprovació que
podrà ser favorable o desfavorable, procedint l’Ajuntament a atorgar la llicència
d'obertura o requerir l'esmena dels defectes advertits mitjançant Resolució, indicant
aquesta circumstància i atorgant un termini a l'interessat. La durada d'aquest termini
estarà en funció de la quantitat i contingut de les deficiències a esmenar justificant per
la Corporació, de manera motivada aquesta circumstància.
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En el moment en què la comunicació es trobe degudament emplenada i acompanyada
de tota la documentació exigida, es realitzarà visita de comprovació per part dels
serveis tècnics municipals, en el termini d'un mes des del registre d'entrada d'aquesta
comunicació.

CAPÍTOL
I.COORDINACIÓ
ENTRE
ELS
PROCEDIMENTS
D'INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D’ESPECTACLES I AUTORITZACIONS
URBANÍSTIQUES
Article 22. Obres vinculades a activitats subjectes a declaració responsable de
l'article 9 de la Llei 14/2010.
Quan per al desenvolupament de l'activitat pretesa siga necessària l'execució d'obres,
ja es trobin subjectes a declaració responsable o, a llicència urbanística, les obres
hauran autoritzar amb caràcter previ a la presentació de la declaració responsable
d'activitat de l'article 9 de la Llei 14/2010.

No produirà cap efecte la declaració responsable d'obres fins que estiguen fixats els
condicionants tècnics per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, o bé, haja
transcorregut el termini d'un mes per a l'emissió de l'informe i s'entenga l'acceptació
de la documentació tècnica presentada per el titular peticionari.
En el cas que pels òrgans autonòmics competents es fixen condicions que afecten el
contingut de les obres, l’Ajuntament ho posarà en coneixement del titular peticionari a
fi que procedisca a modificar la documentació tècnica que acompanye la declaració
responsable, tant si es tracta d'una memòria o d'un projecte tècnic.
Modificada la documentació tècnica, si s'escau, o transcorregut el termini per a la
fixació dels condicionants tècnics, produirà efectes la declaració responsable d'obres
perquè pel particular peticionari s'executen les mateixes.
Executades les obres, s'ha de presentar davant l’Ajuntament comunicació per a la
visita de comprovació de les obres i instal·lacions pels serveis tècnics municipals.
També serà possible la presentació de la declaració responsable pel particular
peticionari quan per l’Ajuntament se li comunique en resolució expressa els
condicionants tècnics que haja pogut imposar l'òrgan autonòmic competent o, si no,
haja transcorregut el termini per a l'emissió de l'informe preceptiu . En aquests casos,
la documentació tècnica a acompanyar a la declaració responsable, ha d'estar
degudament coordinada amb la documentació tècnica que s'acompanye a la sol·licitud
de llicència d'obertura. La resta de documentació a acompanyar a la declaració
responsable i la seva tramitació s'ajustarà al que disposen els apartats precedents.
Article 24. Obres subjectes a llicència urbanística vinculades a activitats
subjectes a autorització de l'article 10 de la Llei 14/2010.
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La documentació tècnica podrà aportar-se en un únic projecte, si escau, o en dos
projectes degudament coordinats, sense perjudici que per l'entitat de les obres no es
requereixi de projecte tècnic, en aquest cas la memòria guardarà relació directa amb el
contingut de l' projecte de la instal·lació.

ACTA DEL PLE

Es presentarà de manera simultània declaració responsable d'obres, juntament amb la
sol·licitud de llicència d'obertura de les activitats a què es refereix el present títol,
acompanyada de la documentació tècnica i administrativa exigida en la present
ordenança, tant per a l'execució de les obres com per a l'autorització de l'activitat
corresponent.
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Article 23. Obres subjectes a declaració responsable vinculades a activitats
subjectes a autorització de l'article 10 de la Llei 14/2010.

Es presentarà de manera simultània sol·licitud de llicència d'obres i sol·licitud de
llicència d'obertura de les activitats, acompanyada de la documentació tècnica i
administrativa exigida en la present ordenança, tant per a l'execució de les obres com
per a l'autorització de l'activitat corresponent, tramitant ambdós procediments com
peces separades.

Modificada la documentació tècnica, si s'escau, o transcorregut el termini per a la
fixació dels condicionants tècnics, s'atorgarà per l’Ajuntament la llicència urbanística,
sempre que les obres s'ajusten al planejament urbanístic i resta de normativa
d'aplicació, perquè pel particular peticionari s'executen les obres finalment
autoritzades. Executades les obres, s'ha de presentar davant l’Ajuntament
comunicació per a la visita de comprovació de les obres i instal·lacions pels serveis
tècnics municipals.
La resolució de la llicència urbanística es produirà en el moment processal oportú,
d'acord amb les regles assenyalades en el present article i, sempre, amb caràcter previ
a la visita de comprovació que pels serveis tècnics municipals es duguen a terme de
les instal·lacions corresponents i, en tot cas, abans de l'atorgament de la llicència
d'obertura de l'activitat.
També serà possible la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres un cop que
s'hagen fixat els condicionants tècnics per part de l'òrgan autonòmic o, si no, haja
transcorregut el termini per a l'emissió de l'informe preceptiu. La documentació
tècnica a acompanyar a la sol·licitud de llicència d'obres haurà d'estar degudament
coordinada amb el projecte de l'activitat presentat amb la llicència d'obertura, així
com amb els condicionants tècnics que s'hagen pogut fixar per l'òrgan autonòmic. La
resta de documentació a acompanyar a la sol·licitud de llicència d'obres, així com la
tramitació, en aquests casos, s'ha d'ajustar al que preveuen els apartats anteriors.
TÍTOL V.- RÈGIM JURÍDIC PER A l'EXERCICI D'ACTIVITATS
SUBJECTES A INSTRUMENTS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
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En el cas que pels òrgans autonòmics competents es fixen condicions que afecten el
contingut de les obres, l’Ajuntament ho posarà en coneixement del titular peticionari
per tal que procedisca a modificar el projecte tècnic que s'acompanye a la sol·licitud
de llicència urbanística.

ACTA DEL PLE

La documentació tècnica tant de les obres com de l'activitat es remetrà als òrgans
autonòmics competents a fi que pels mateixos s'emetin els informes preceptius a què
es refereix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics. Els informes que emeten els esmentats òrgans
seran vinculants per al contingut de les resolucions municipals, entenent favorable la
documentació tècnica remesa si en el termini d'un mes no es produeixen aquests
informes.
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La documentació tècnica podrà aportar-se en un únic projecte o, en dos projectes
degudament coordinats pels autors dels mateixos. Preferiblement es presentarà un
únic projecte que continga les obres a realitzar juntament amb les instal·lacions en
què consistisca l'activitat, verificant el compliment de tots els requisits tècnics que
siguen exigibles legalment.

AMBIENTAL
Article 25 Procediment de tramitació d'informe urbanístic municipal sobre
compatibilitat.
Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments
d'intervenció ambiental regulats per la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, de Prevenció, Qualitat i Control d'Activitats de la CV, així com en la Llei
12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de
Determinats Serveis, és preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la
compatibilitat del projecte amb el planejament i normativa urbanística vigent, de
conformitat amb el model annex a la present ordenança.
Article 26. Procediment de tramitació d'activitats sotmeses a autorització
ambiental integrada.

Article 27. Procediment de tramitació de llicència ambiental.
1. INICI DEL PROCEDIMENT.
L'inici de procediment requerirà la presentació de la sol·licitud de llicència ambiental,
ajustada al model normalitzat aprovat per l’Ajuntament, en el registre general
d'entrada de la Corporació. La sol·licitud ha de contenir, identificant de manera clara i
precisa, les dades de la persona titular o prestador de l'activitat, de la ubicació física
d'activitat, inclosa la seva referència cadastral, amb manifestació, sota la seva
responsabilitat, que compleix amb tots els requisits establerts en la normativa
ambiental per a l'exercici de l'activitat.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que figura en el model
annex.
2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.
Els serveis administratius generals han de comprovar que la documentació que
acompanya la sol·licitud és l'exigida en la present ordenança i es troba completa, així
com que el full de sol·licitud siga d'acord amb els models normalitzats i aprovats.
En el cas que s'observés que la documentació està incompleta o el model de sol·licitud
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La documentació a aportar per al tràmit d'autorització ambiental integrada, així com,
el procediment administratiu de dit tràmit, s'indica en els diferents capítols del Títol
II, de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, així com en la Llei 12/2012, de 26 de desembre,
de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis.
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Realitzada l'actuació prèvia indicada a l'article 24 de la present Ordenança, així com
qualsevol altra que procedira d'acord amb el capítol III del Títol I, de la Llei 6/2014,
de 25 de juliol, així com en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents
de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis, el procediment d'actuació
ambiental integrada s'iniciarà amb la presentació de la sol·licitud adreçada a l'òrgan
substantiu ambiental, concretament, la direcció general amb competències en matèria
de prevenció i control integrats de la contaminació de la conselleria competent en
medi ambient. Així mateix, també correspon a aquest òrgan ambiental la recepció de
la declaració responsable d'inici d'activitat objecte de l'esmentada autorització.

ACTA DEL PLE

1. INICI DEL PROCEDIMENT.

no és conforme als aprovats per l’Ajuntament, els serveis administratius es ho han de
comunicar verbalment a l'interessat perquè procedeixi a la seva esmena abans de la
presentació.

3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Un cop sol·licitada la llicència, la mateixa es tramitarà de conformitat amb la Llei
6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Prevenció, Qualitat i Control
d'Activitats de la CV, o norma que la substituïsca, així com en la Llei 12/2012, de 26
de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats
Serveis.
L’Ajuntament sotmetrà l'expedient a informació pública mitjançant la inserció d'un
anunci en el tauler d'edictes i publicació en la pàgina web de l’Ajuntament per un
termini no inferior a 20 dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions
veïnals i els que considerin convenient, formulin les al·legacions que considerin
oportunes.
Així mateix, als veïns confrontants el lloc on vaja a emplaçar l'activitat, se'ls dirigirà
notificació personal en la qual se'ls indicarà el lloc en què tindran a la seva disposició
l'expedient complet, concedint-se un termini no inferior a deu dies, per a consulta i
formulació de les al·legacions que consideren pertinents.
Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública i audiència a confrontants,
l’Ajuntament sol·licitarà els informes que resulten preceptius d'acord amb la present
llei o la normativa sectorial d'aplicació en funció de l'activitat objecte de la llicència,
als òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seva competència, i
remetre a l'efecte a aquests òrgans còpia de la documentació pertinent, juntament amb
les al·legacions i observacions realitzades que afectin l'àmbit de les seves
competències.
Seran vinculants els informes preceptius que tinguen expressament atribuït aquest
caràcter per la normativa sectorial.
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No obstant això, de no haver estat possible efectuar el requeriment d'esmena que
preveu l'article 73 de la LPACAP, en els termes assenyalats, podrà realitzar-se el
mateix mitjançant provisió d'Alcaldia.

ACTA DEL PLE

Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant l'extensió d'una diligència pel funcionari
encarregat dels serveis administratius en el propi model de declaració responsable,
amb indicació de la data corresponent, que haurà de signar l'interessat i que servirà
d'acreditació de la recepció de l'esmentat requeriment.
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En el cas que l'interessat manifestés la seva voluntat de continuar amb la presentació
de la sol·licitud tot i la manca de documentació posada de manifest pels serveis
administratius corresponents, s'efectuarà un requeriment d'esmena, en els termes de
l'article 73 de la LPACAP, perquè en el termini de deu dies hàbils aporte la
documentació requerida, amb l'advertiment a l'interessat, que si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes de
l'article 21 de la LPACAP, d'1 d'octubre, i, procedint-se a l'arxiu del seu expedient.
Aquest termini podrà ser extensiu fins a quinze dies hàbils d'acord amb la Llei 6/2014,
de 25 de juliol així com en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents
de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis.

No obstant això, tot allò indicat en el present punt, s'estarà al que disposa l'article 56
de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, així com en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de
Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis.
Quan s'haja de fer l'avaluació d'impacte ambiental del projecte en el procediment de
llicència ambiental, l'estudi d'impacte ambiental i una còpia del projecte juntament
amb les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública, i els informes
recaptats per l’Ajuntament, es remetran a l' òrgan ambiental autonòmic competent per
a emetre el corresponent pronunciament en matèria d'impacte ambiental, regint-se en
la seva tramitació i efectes pel que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, es pot
entendre estimada la sol·licitud presentada, llevat que la llicència supose concedir a
l'interessat o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, com ara la
utilització de la via pública.
La llicència ambiental ha de contenir les prescripcions necessàries per a la protecció
de l'entorn en el seu conjunt, detallant si és el cas, els valors màxims o límit d'emissió
i les mesures preventives, de control o de garantia que siguen procedents tal com
resulte del dictamen ambiental, així com aquelles determinades, si escau, per l'òrgan
competent en matèria d'accidents greus i les prescripcions relatives a la prevenció
d'incendis, condicionaments sanitaris i als restants aspectes de competència
municipal.
L’Ajuntament haurà de notificar la resolució de llicència ambiental als interessats, a la
Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat, i si escau a l'òrgan competent en matèria
d'accident greus quan s'haja emès informe vinculant en el procediment.
S'han de publicar aquelles llicències concedides per a les que s'hagués requerit
avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria.
Un cop obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, si escau, la construcció de les
instal·lacions i obres, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, es presentarà davant
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En el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data en què la sol·licitud haja
tingut entrada en el registre de l’Ajuntament competent per resoldre, aquest emetrà i
notificarà la resolució de la llicència ambiental corresponent.
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Emès el dictamen ambiental, immediatament abans de redactar la proposta de
resolució, l’Ajuntament donarà audiència als interessats amb l'objecte que, en un
termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen
convenient i presenten, si és cas, la documentació que consideren procedent. En el cas
que es formulin al·legacions i, aquestes afecten l'àmbit competencial d'aquell òrgan
que hagués emès el dictamen ambiental, es remetrà l'informe ambiental juntament
amb les al·legacions, en el termini màxim de quinze dies.

ACTA DEL PLE

En el termini màxim de dos mesos des que l’Ajuntament remetés la documentació
pertinent a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat, aquesta emetrà el
dictamen ambiental corresponent. Aquest dictamen ambiental tindrà caràcter
vinculant quan implique la denegació de la llicència ambiental o quan determine la
imposició de mesures correctores proposades per a anul·lar o reduir efectes
perniciosos o de risc per al medi ambient, així com pel que fa a les determinacions
resultants dels informes d'aquest caràcter emesos en el procediment.

l’Ajuntament la comunicació de posada en funcionament de l'activitat. Aquesta
comunicació es formalitzarà d'acord amb el model que a aquest efecte estableix
l’Ajuntament, acompanyat del certificat emès per un tècnic competent de l'execució
del projecte, en el qual s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte
tècnic aprovat.
L’Ajuntament en el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació d'inici,
verificarà la documentació presentada i girarà visita de comprovació de l'adequació de
la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental.
Del resultat de la comprovació s'emetrà informe. Si d'aquest es deriva la inadequació
amb el contingut de la llicència atorgada, l’Ajuntament requerirà a l'interessat,
atorgant un termini per corregir els defectes advertits, no podent-se iniciar l'activitat
fins que hi haja pronunciament exprés de conformitat per part de l’Ajuntament.

Article 28. Procediment de tramitació de declaració responsable ambiental.
L'inici de procediment requerirà la presentació de la declaració responsable, ajustada
al model normalitzat aprovat per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la
Corporació. Aquesta declaració ha de contenir, identificant de manera clara i precisa,
les dades de la persona titular o prestador de l'activitat, de la ubicació física d'activitat,
inclosa la seva referència cadastral, amb manifestació, sota la seva responsabilitat, que
compleix amb tots els requisits establerts en la normativa ambiental per a l'exercici de
l'activitat.
Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de la documentació que figura en el model
annex.
2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.
Els serveis administratius generals han de comprovar que la documentació que
acompanya la declaració responsable és l'exigida en la present ordenança i es troba
completa, així com que el full de sol·licitud siga d'acord amb els models normalitzats
i aprovats.
En el cas que s'observés que la documentació està incompleta o el model de sol·licitud
no és conforme als aprovats per l’Ajuntament, els serveis administratius es ho han de
comunicar verbalment a l'interessat perquè procedeixi a la seva esmena abans de la
presentació.
En el cas que l'interessat manifestés la seva voluntat de continuar amb la presentació
de la sol·licitud tot i la manca de documentació posada de manifest pels serveis
administratius corresponents, s'efectuarà un requeriment d'esmena, en els termes de
l'article 73 de la LPACAP, perquè en el termini de deu dies hàbils aporte la
documentació requerida, amb l'advertiment a l'interessat, que si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes de

ACTA DEL PLE

1. INICI DEL PROCEDIMENT.
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Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectuï visita de comprovació, podrà
iniciar l'exercici de l'activitat.
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Si no es detecta inadequació, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar l'exercici
de l'activitat.

l' article 21 de la LPACAP, d'1 d'octubre, i, procedint-se a l'arxiu del seu expedient.
Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant l'extensió d'una diligència pel funcionari
encarregat dels serveis administratius en el propi model de declaració responsable,
amb indicació de la data corresponent, que haurà de signar l'interessat i que servirà
d'acreditació de la recepció de l'esmentat requeriment.
No obstant això, de no haver estat possible efectuar el requeriment d'esmena que
preveu l'article 73 de la LPACAP, en els termes assenyalats, podrà realitzar-se el
mateix mitjançant provisió d'Alcaldia.
3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT.

Si amb anterioritat al venciment del termini d'un mes, s'efectués comprovació pels
serveis tècnics municipals aixecant-se acta de conformitat, la declaració responsable
té efectes des de la data esmentada.
Si dels resultats de la visita es detectaren deficiències que no tinguen caràcter
substancial, s'atorgarà a l'interessat termini per esmenar els defectes advertits.
Transcorregut el termini atorgat s'efectuarà nova visita de comprovació per tal de
verificar el compliment dels requeriments d'esmena.
En cas d'incompliment degudament contrastat, o en el supòsit d'haver-se detectat en la
visita de comprovació deficiències inesmenables, l’Ajuntament dictarà una resolució
motivada de cessament de l'activitat, prèvia audiència a l'interessat.
Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la declaració responsable
ambiental sense efectuar visita de comprovació, o realitzada aquesta, sense oposició o
objecció per part de l’Ajuntament, l'interessat podrà procedir a l'obertura i inici de
l'activitat.
Si els informes determinen que les activitat es troba subjecta a un altre instrument
d'intervenció ambiental, no produirà efectes la declaració responsable realitzada per
l'interessat i es procedirà a instruir el corresponent procediment de sancionador.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la comunicació ambiental, o
la no presentació davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb
l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que siguen procedents.
La resolució administrativa que declare aquestes circumstàncies determinarà
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Durant aquest termini l’Ajuntament podrà verificar la documentació presentada i, si
s'escau, requerir esmena, així com realitzar visita de comprovació a la instal·lació.

ACTA DEL PLE

La presentació de la declaració responsable ambiental, acompanyada amb la
documentació corresponent, permetrà a l'interessat l'obertura i inici de l'activitat en el
termini d'un mes des de la presentació.
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Amb anterioritat a la presentació davant l’Ajuntament de la declaració responsable
ambiental, els interessats han d'haver efectuat, d'acord amb el que estableix la
normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat
industrial i altres que resulten procedents en funció de l'activitat a desenvolupar, així
com haver obtingut les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen
legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable de l'activitat.

l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al
reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, tot això
sense perjudici, de la tramitació de procediment sancionador corresponent.
Article 29. Procediment de tramitació de comunicació d'activitats innòcues.
1. INICI DEL PROCEDIMENT.
L'inici de procediment requerirà la presentació de la comunicació, ajustada al model
normalitzat aprovat per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la
Corporació. Aquesta comunicació ha de contenir, identificant de manera clara i
precisa, les dades de la persona titular o prestador de l'activitat, de la ubicació física
de l'activitat, inclosa la seva referència cadastral, posant en coneixement de
l'administració que compleix amb tots els requisits establerts en la normativa vigent
per a procedir a l'obertura de l'establiment i a l'exercici de l'activitat.
Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada de la documentació que figura en el
model annex.

En el cas que l'interessat manifestés la seva voluntat de continuar amb la presentació
de la sol·licitud tot i la manca de documentació posada de manifest pels serveis
administratius corresponents, s'efectuarà un requeriment d'esmena, en els termes de
l'article 73 de la LPACAP, perquè en el termini de deu dies hàbils aporte la
documentació requerida, amb l'advertiment a l'interessat, que si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes de
l' article 21 de la LPACAP, d'1 d'octubre, i, procedint-se a l'arxiu del seu expedient.
Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant l'extensió d'una diligència pel funcionari
encarregat dels serveis administratius en el propi model de declaració responsable,
amb indicació de la data corresponent, que haurà de signar l'interessat i que servirà
d'acreditació de la recepció de l'esmentat requeriment.
No obstant això, de no haver estat possible efectuar el requeriment d'esmena que
preveu l'article 73 de la LPACAP, en els termes assenyalats, podrà realitzar-se el
mateix mitjançant provisió d'Alcaldia.
3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT.
Amb anterioritat a la presentació davant l’Ajuntament de la comunicació d'activitat
innòcua, els interessats hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que estableix la
normativa en vigor, les obres i instal·lacions necessàries, i obtinguts, si s'escau, les
autoritzacions o altres mitjans d'intervenció que siguen procedents en virtut de la
normativa sectorial no ambiental i abans de l'inici de l'activitat.
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En el cas que s'observés que la documentació està incompleta o el model de sol·licitud
no és conforme als aprovats per l’Ajuntament, els serveis administratius ho han de
comunicar verbalment a l'interessat perquè procedeixi a la seva esmena abans de la
presentació.

ACTA DEL PLE

Els serveis administratius generals han de comprovar que la documentació que
acompanya la comunicació és l'exigida en la present ordenança i es troba completa,
així com que el full de sol·licitud siga d'acord amb els models normalitzats i aprovats.
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2. ESMENA DE DEFICIÈNCIES.

El titular de l'activitat, un cop efectuada la comunicació que compleix tots els requisits
exigibles per a l'exercici de l'activitat, i presentada aquesta davant l’Ajuntament junt
amb tota la documentació exigida, estarà habilitat per a l'exercici de l'activitat.
Sense perjudici de l'anterior, els departaments municipals que intervenen en el procés
de tramitació de comunicació d'activitats innòcues examinaran l'expedient, realitzaran
les visites d'inspecció que consideren convenients i, emetran els informes
corresponents.
Si els informes determinen l'adequació a la normativa d'aplicació, d'acord amb la
documentació presentada, es dictarà acord de l'òrgan municipal competent prenent en
consideració la comunicació presentada.

La resolució administrativa que declari aquestes circumstàncies determinarà
l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al
reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, tot això
sense perjudici, de la tramitació de procediment sancionador corresponent.
TÍTOL
VI.COORDINACIÓ
ENTRE
ELS
PROCEDIMENTS
D'INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS SUBJECTES A LA
NORMATIVA AMBIENTAL I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 30. Activitats subjectes a autorització ambiental integrada amb obres
subjectes a llicència urbanística.
Quan per al desenvolupament de l'activitat pretesa siga necessària l'execució d'obres,
subjectes a la concessió de llicència urbanística, s'ha d'obtenir prèviament
l'Autorització Ambiental Integrada (endavant AAI) per part de la Conselleria
competent.
Un cop obtingut l'instrument de referència l'interessat haurà de sol·licitar llicència
urbanística segons el model que corresponga dels previstos en la present ordenança.
Article 31. Activitats subjectes a autorització ambiental integrada amb obres
subjectes a declaració responsable.
Quan per al desenvolupament de l'activitat pretesa siga necessària l'execució d'obres,
subjectes a declaració responsable, s'ha d'obtenir prèviament l'AAI per part de la
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La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la comunicació ambiental, o
la no presentació davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb
l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que siguen procedents.

ACTA DEL PLE

Si els informes determinen que l'activitat es troba subjecta a un altre instrument
d'intervenció ambiental, no produirà efectes la comunicació realitzada per l'interessat i
es procedirà a instruir el corresponent procediment de sancionador.
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Si els informes consideren que la comunicació no reuneix els requisits necessaris, s'ha
de posar en coneixement de l'interessat, requerint-li perquè en el termini de deu dies
hàbils esmene les deficiències o aporte la documentació exigida, amb l'advertiment
que si no s'atén es podria incórrer en la caducitat de la mateixa i arxiu de l'expedient,
en els termes i condicions de l'article 95 de la LPACAP, d'1 d'octubre.

Conselleria competent.
Un cop obtingut l'instrument de referència l'interessat haurà de presentar la declaració
responsable en matèria d'obres segons el model que corresponga dels recollides en la
present ordenança.
Article 32. Activitats subjectes a llicència ambiental amb obres subjectes a
llicència urbanística.
Es presentarà de manera simultània la sol·licitud de llicència ambiental i la de
llicència d'urbanística, acompanyada de la documentació tècnica i administrativa
exigida en la present ordenança, tant per a l'execució de les obres com per a
l'autorització de l'activitat corresponent.

Article 33. Activitats subjectes a llicència ambiental amb obres subjectes a
declaració responsable.
Es presentarà de manera simultània sol·licitud de llicència ambiental i de declaració
responsable en matèria d'obres, acompanyada de la documentació tècnica i
administrativa exigida en la present ordenança, tant per a l'execució de les obres com
per a l'autorització de l'activitat corresponent.
La documentació tècnica podrà aportar-se en un únic projecte, si escau, o en dos
projectes degudament coordinats, sense perjudici que per l'entitat de les obres no es
requereixi de projecte tècnic, en aquest cas la memòria guardarà relació directa amb el
contingut de l' projecte de la instal·lació.
La declaració responsable no té efectes fins a l'obtenció de la llicència ambiental.
L'expedient es resoldrà en un únic procediment amb una única resolució que autoritze
totes dues, l'execució de les obres i la concessió de la llicència ambiental.
Un cop executades les obres, i amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, es presentarà
davant l’Ajuntament la comunicació de posada en funcionament de l'activitat. Aquesta
comunicació s'ha de tramitar conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, de Prevenció, Qualitat i Control d'Activitats de la CV, així
com en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del
Comerç i de Determinats Serveis.
Article 34. Activitats subjectes a declaració responsable ambiental amb obres
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Un cop executades les obres, i amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, es presentarà
davant l’Ajuntament la comunicació de posada en funcionament de l'activitat. Aquesta
comunicació s'ha de tramitar de conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, de Prevenció, Qualitat i Control d'Activitats de la CV, així
com en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del
Comerç i de Determinats Serveis.

ACTA DEL PLE

L'expedient es resoldrà en un únic procediment amb una única resolució que autoritze
totes dues, l'execució de les obres i la concessió de la llicència ambiental.
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La documentació tècnica podrà aportar-se en un únic projecte, si escau, o en dos
projectes degudament coordinats, sense perjudici que per l'entitat de les obres no es
requereixi de projecte tècnic, en aquest cas la memòria guardarà relació directa amb el
contingut de l' projecte de la instal·lació.

subjectes a llicència urbanística.
L'interessat haurà de sol·licitar llicència urbanística ajustada al model normalitzat
aprovat per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la Corporació.
Un cop obtinguda la llicència urbanística i executades les obres i instal·lacions, haurà
de presentar la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat que seguirà la
tramitació corresponent.
Article 35. Activitats subjectes a declaració responsable ambiental amb obres
subjectes a declaració responsable.
L'interessat haurà de presentar declaració responsable en matèria d'obres ajustada al
model normalitzat aprovat per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la
Corporació, i tindrà efecte des d'aquest mateix moment.

Un cop obtinguda la llicència urbanística i executades les obres i instal·lacions, haurà
de presentar la comunicació d'activitats innòcues que seguirà la tramitació
corresponent.
Article 37. Activitats subjectes a comunicació d'activitats innòcues amb obres
subjectes a declaració responsable.
L'interessat haurà de presentar declaració responsable en matèria d'obres ajustada al
model normalitzat aprovat per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la
Corporació.
Un cop presa en consideració la declaració responsable d'obres i executades les
mateixes, haurà de presentar la comunicació d'activitats innòcues que seguirà la
tramitació corresponent.
DISPOSICIÓ ADDICIONA ÚNICA
L’Ajuntament arbitrarà les mesures oportunes per fer efectius els drets dels ciutadans
a la utilització de mitjans electrònics en l'activitat administrativa, previstos a l'article
13.b de la LPACAP, mitjançant l'adaptació dels procediments previstos en la present
Ordenança a la normativa reguladora de l'administració electrònica.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el títol Primer de les ordenances urbanístiques en sòl urbà:
Títol Primer: Intervenció municipal en els actes d’ús, transformación’ i edificiació del
sòl, subsòl i vol.
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L'interessat haurà de sol·licitar llicència urbanística ajustada al model normalitzat
aprovat per l’Ajuntament, en el registre general d'entrada de la Corporació.
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Article 36. Activitats subjectes a comunicació d'activitats innòcues amb obres
subjectes a llicència urbanística.
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Un cop presa en consideració la declaració responsable d'obres i executades les
mateixes, haurà de presentar la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat que
seguirà la tramitació corresponent.

Capitól primer: Introducció
Artícle 1 al 6
Capítol 2: de les distintes classes de licencies urbanístiques
Aricle 7 al 14
-Capítol tercer: Disposicions generals aplicables a les llicències
Article 15 al 19.
-Capítol quart: Procediment d’atorgament o denegació de les llicències.
Article 21 a 38
-Capítol cinqué: Informació urbanística i cèdula de garantía urbanística.
Article 39

Per Decret d'Ajuntament, en atenció a la competència genèrica en matèria de
llicències, prevista en l'article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, podran dictar-actes encaminats a adaptar i reformar tots
aquells aspectes referits a l'exigència documental, continguda en el Annex I, a
l'objecte d'adaptar el seu contingut a la normativa comunitària o estatal i als
requeriments mediambientals, urbanístics o de caràcter tècnic, sense que això pugui
entendre com a modificació de la present Ordenança.
Segona. Publicació i entrada en vigor.
La publicació i entrada en vigor d'aquesta Ordenança es regirà pel que disposa la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

ACTA DEL PLE

Primera. Modificació de l'Annex I.
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DISPOSICIONS FINALS

ANNEX I.- MODELS D'OBRES I D'ACTIVITATS JUNT AMB LA
DOCUMENTACIÓ A APORTAR A LA SOL·LICITUD
MODELS D’OBRES
LO.1. LLICÈNCIA D’OBRES EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT
1

LO.1.1. Obra Nova, Ampliació, Enderrocament, Modificació o Reforma

2

LO.1.2. Legalització d’ Obra finalitzada

3

LO.1.3. Obres d’intervenció, quan afecten a l’estructura i aspecte exterior

4

LO.1.4. Moviments de terres, exploracions, parcel·lacions, segregacions, i divisions
de finques

5

LO.1.5. Alçament de murs de fàbrica i closos regulats en el PGOU

6

LO.1.6. Obres d'Urbanització en domini Públic
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Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

7

LO.1.7. Instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres similars i la col·locació
d'antenes

8

LO.1.8. 1ª Ocupació en Sòl Urbà

9

LO.1.9. 2ª Ocupació en Sòl Urbà
LO.2. LLICÈNCIA D’OBRA EN SÒL URBANITZABLE
LO.2.1. Obres i usos provisionals (sòl urbà i urbanitzable)
LO.3.1. Construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes o forestals

2

LO.3.2. Habitatge aïllat i familiar

3

LO.3.3. Legalització d'obra finalitzada

4

LO.3.4. Explotació de pedreres, extracció d'Àrids i terres de recursos geològics

5

LO.3.5. Actuacions que requereixen declaració d'interès comunitari

6

LO.3.6. Closos en sòl rural

7

LO.3.7. Obres de millora, reforma i conservació

8

LO.3.8. Altres actuacions urbanístiques

9

LO.3.9. 1a Ocupació en sòl NO URBANITZABLE (habitatge nou)

10 LO.3.10. 2a Ocupació en sòl NO URBANITZABLE (habitatge existent)
11 LO.3.11 Moviments de terres, exploracions, parcel·lacions, segregacions, i altres
actes divisió de finques.
DR. DECLARACIONS RESPONSABLES D’OBRA (exclusivament SÒL URBÀ
sense afectar a domini públic)
1 DR.1. Instal·lació de línies elèctriques, col·locació d'antenes, reparació de
conduccions
2 DR.2. Obres que afecten l'estructura d'edificis
3 DR.3. Reformes sense afectar elements estructurals
4 DR.4. Obres de reforma interior en edificis objecte de protecció
5 DR.5. Alçament i reparació de murs de fàbrica o maçoneria no estructurals, i el clos
de les parcel·les en sòl urbà no subjectes a llicència
MODELS D’ACTIVITATS
1.- Autorització espectacles (AA_ES)
2.- Comunicació d’activitats innòcues (ACT_INOC)
3.- Autorització ambiental integrada (AMB_INT)
4.- Canvi de titularitat (CM_TIT.1)
5.- Comunicació de posada en funcionament (COM_AA_PUEST)
6.- Comunicació de posada en funcionament (COM_PUEST)
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LO.3. LLICÈNCIA D’OBRA EN SÒL NO URBANITZABLE

ACTA DEL PLE

1

7.- Declaració responsable per a la celebració d’espectacles públics, activitats
recreatives i activitats en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, o activitats
que requereixen l’ocupació de la via pública (DR_ACT_EV)
8.- Declaració responsable (DR_ESP)
9.- Declaració responsable ambiental (DR_AMB)
10.- Comunicació d’activitat innòcua d’activitats comercials (DR_CO.1)
11.- Declaració responsable d’inici de l’activitat no comercial i serveis (DR_CO.2)
12.- Llicència ambiental (LAMB)
ANNEX II.- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D'OBRES
MINIMITZACIÓ

IMPACTE

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que
es formulen, dintre del termini i les quals es resoldran amb caràcter definitiu.
En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.
Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet explica que esta nova
ordenança es per adaptar-la a la normativa actual, la LOTUP. Regula entre d’altres
coses la declaració de responsabilitat i els mòduls de les obres adaptats a la LOTUP.
Introdueix els models de declaracions responsables, en total 21 models per adaptarnos a l’actualitat.
La regidora Margarita Palomares pregunta si apart d’adaptar-nos a la nova
legislació, si l’Ajuntament pot modificar els rangs que hi ha.
Li respon la secretària, Elisa Armengot, que esta no és una ordenança fiscal, regula
els models de les llicències segons l’obra, declaracions responsables, etc.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que té 37 articles i és llarga, hauria estat bé
una reunió informativa amb l’arquitecta per poder informar-se’n millor. No obstant
això, no van a votar en contra.
L’alcalde Víctor Mansanet li respon que l’arquitecta no fa massa temps que està
treballant; no obstant això, sí que s’ha pensat fer una reunió per a explicar
l’ordenança tant a la Corporació com a la gent que es dedica a les obres.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que no van a votar a favor però tampoc en
contra perquè és una eina de treball que ha tenir el funcionari per a fer la seua tasca
i que falta, però pensa que havien de tindre més informació al respecte.
La regidora Margarita Palomares comenta que si és per adaptar-se a la llei no tenen

ACTA DEL PLE

SEGON. Sotmetre aquesta a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
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INICI
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ANNEX
III
SOL·LICITUD
TERRITORIAL INDIVIDUAL»

més remei que dur a terme eixa adaptació.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per 5 vots a favor (3 Esquerra Unida-Simat Unida,
1 PSOE i 1 Compromís Simat) i 5 abstencions (5 PP Simat), acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment l’Ordenança de declaracions responsables,
llicències urbanístiques i instrument d’intervenció en matèria d’activitats, transcrita
abans en la proposta d'Alcaldia.
SEGON. Sotmetre aquesta a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 0, Abstencions: 6, Absents: 0

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre l'acord de modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres i
que transcrita a la lletra diu:
PROPOSTA D’ALCALDIA
Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la
Legislació aplicable per a procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora
de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres.
Considerant que es va emetre Informe d'Intervenció.
Considerant que va ser lliurat el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'Impost de sobre Construccions Instal·lacions i Obres, elaborat
pels Serveis Municipals de intervenció.
Aquesta Alcaldia considera que es compleixen els requisits necessaris continguts en
les Normes legals citades anteriorment en l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost es
proposa a la Comissió l'adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de
sobre Construccions Instal·lacions i Obres amb la redacció que a continuació
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A.3 Expedient 655/2021. Modificació Ordenança Reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres
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En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que
es formulen, dintre del termini i les quals es resoldran amb caràcter definitiu.

s'arreplega:
Es pretén la modificació de l’article 4 quedant redactat de la següent manera:
“Article 4t.- Gestió.
1. 1.Quan se sol·liciti la llicència preceptiva o es presente per registre d’entrada la
corresponent declaració responsable d’obres, s’haurà de practicar pel subjecte
passiu una autoliquidació provisional, determinant-se la base imposable en funció del
pressupost declarat pel subjecte passiu, sempre que aquest sigui superior als mòduls
de valoració regulats a la present ordenança.
2.
Quan el pressupost sobre el qual es giri la liquidació provisional, no es
correspongui amb el cost real estimat en base als valors mínims de valoració regulats
a la present ordenança, segons informe dels serveis tècnics municipals, es girarà
liquidació complementària de la liquidació provisional.

VIV. UNIFAMILIAR ADOSSADES O
APARIADES
VIV. UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

VIV. PLURIFAMILIARS

570 €/m2

QUALITAT MITJA

710 €/m2

QUALITAT ALTA
QUALITAT BAIXA
QUALITAT MITJA
QUALITAT ALTA
QUALITAT BAIXA
QUALITAT MITJA
QUALITAT ALTA
QUALITAT BAIXA
QUALITAT MITJA
QUALITAT ALTA

850 €/m2
540 €/m2
680 €/m2
810 €/m2
490 €/m2
620 €/m2
740 €/m2
505 € / m2
630 € / m2
760 € / m2
420 € / m2
300 € / m2

FABRICACIÓN EN
UNA PLANTA
FABRICACIÓ EN
DIVERSES PLANTES

360 € / m2

GARATGE O LOCAL SENSE ÚS
HABILITACIÓ DE LOCALS DIÀFANS,
CAMBRES, etc. A ÚS RESIDENCIAL
NAU INDUSTRIAL
MAGATZEM AGRÍCOLA
RAFAL O NAUS SENSE TANCAMENTS
OFICINES

EDIFICI EXCLUSIU
JUNT A VIVENDA
JUNT A INDUSTRIA

420 € / m2
220 € / m2
120 € / m2
900 € / m2
785 € / m2
605 € / m2
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HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS

QUALITAT BAIXA
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MÒDULS PER AL CÀLCUL de la base imposable D’EXECUCIÓ
D’EDIFICACIONS, CONSTRUCCIONS, HABILITACIONS D’IMMOBLES I
OBRES D’URBANITZACIÓ
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3. Un cop conclosa l'obra els serveis tècnics municipals estimaran el cost real de la
mateixa, girant-la oportuna liquidació definitiva.

970 € / m2
300 € / m2
500 € / m2

I

PISCINES A L'AIRE LLIURE
INTAL·LACIONS
DEPORTIVES
DESCOBERTES
URBANITZACIÓ INTERNA PARCEL·LA
JARDINERÍA
CASETA D’EINES “APEROS”, TRASTERS O
SIMILARS
BASSA DE REG

10 € / m3
360 €/m2
270 €/m2
90 €/m2
66,55 €/m2
225 €/m2
0,10 €/l

MÒDULS PER AL CÀLCUL de la base imposable OBRES MENORS
TIPUS D'OBRA A REALITZAR

MOVIMENTS DE TERRES
1. Desbrossament i neteja de parcel·la
2. Desmunt o excavació de parcel·la en qualsevol tipus de terreny
3. Excavació de rasa
4. Farciment i estesa de terres en parcel·la amb terres pròpies
5. Farciment i estesa de terres en parcel·la amb aportació de terres
REFORMES INTERIORS
1. Demolició d'envans interiors
2. Reforma total de cuina (xapat, bancada, instal·lacions, etc.)
3. Obres per a bany o lavabo complet
3.1. Instal·lació de peces sanitàries en bany o lavabo
4. Paret de rajola del 5/7
5. Paret de rajola del 9/11
6. Instal·lació electricitat (ús habitatge o activitat). Preu unitari sobre
superfície útil
7. Canvi instal·lació electricitat (planta diàfana o garatge). Preu
unitari sobre superfície útil
8. Canvi instal·lació llanterneria i sanejament (ús habitatge o
activitat). Preu unitari sobre superfície útil
9. Canvi instal·lació llanterneria i sanejament (planta diàfana). Preu
unitari sobre superfície útil
10. Canonada clavegueram soterrada (rasa i tub)

1,5 € / m2
3 € / m2
6 € / m2
5 € / m2
10 € / m2

5 € / m2
350 € / m2
400 € / m2
300 € / ut
13 € / m2
16 € / m2
9 € / m2
4,50 € / m2
8 € / m2
4 € / m2
40 € / m2
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HABILITACIÓ DE LOCAL A COMERÇ
HABILITACIÓ
BAIXOS
PER
BARS
RESTAURANTS
DEMOLICIONS

AMB ÚS EXCLUSIU
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COMERÇOS EN EDIFICI

175 € / m2
300 € / m2
500 € / m2
726 € / m2

ACTA DEL PLE

HABILITACIÓ DE LOCAL A OFICINES

QUALITAT BÀSICA
QUALITAT MITJA
QUALITAT ALTA
AMB ALTRES USOS

5 € / m2

4,5 € / m2
6 € / m2
280 € / m2
150 € / un
360 € / un
220 € / ut
400€ / un
260 € / ut
1000 € / un
500 € / un
30 € / m2
60 € / ml
20 € / m2
6,5 € / m2
28 € / m2
14 € / m2
30 € / m2
20 € / ml
400 € / ut
20 € / ml
12 € / ml
20 € / m2
20 € / m2
20 € / m2
18 € / m2
16 € / m2
50 € / m2
70 € / m2
30 € / m2

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

2,5 € / m2
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REFORMES EXTERIORS
2. Picat revestiment en paraments
3. Demolició de aplacats de façana o similars
4. Substitució de finestres modificant buits
4. Substitució de finestres sense modificar buits
5. Substitució de porta balconera modificant buits
6. Substitució de porta balconera sense modificar buits
5. Substitució de porta d'entrada modificant buits
6. Substitució de porta d'entrada sense modificar buits
7. Substitució de porta de garatge modificant buits
8. Substitució de porta de garatge sense modificar buits
9. Substitució de persianes
10. Canvi o nova col·locació de baranes/ reixes
12. Rehabilitació façana amb morter monocapa o similar
14. Pintura façana
15. Sòcols de façana
16. Realitzar solera de formigó en massa
17. Realitzar solera amb malla i acabat imprès
18. Reparació de balcons, cornises o similars
11.Canvi/nova escomesa clavegueram (rasa i tub)
COBERTA
1. Canvi de canal (PVC, zinc o similar)
2. Canvi de baixants (PVC, zinc o similar)
3. Reparació de teulada o terrassa en mal estat
4. Impermeabilització terrassa plana (tela asfàltica)
5. Impermeabilització terrassa plana (làmina PVC o EPDM)
6. Impermeabilització terrassa plana (pintura)
7. Col·locació de paviment en terrassa plana
8. Nova realització de teulada amb tabics, bards i teula ceràmica
9. Nova realització de terrassa plana
10. Canvi de cobertura de teula àrab, sense afectar estructura

160 € / un
25 € / m2
25 € / m2
20 € / m2
11 € / m2
8 € / m2
12 € / m2
5 € / m2

ACTA DEL PLE

11. Canvi de fusteria interior
12. Xapat de cuina/bany/galeria
13. Paviment de baldossa ceràmica o similar
14. Picar parets i enfoscat (llevar humitats)
15. Revestiment de morter de ciment
16. Revestiment d’algeps
17. Falç sostre d’escaiola
18. Aïllament cambra d’aire (poliestirè, poliuretà o similar)
19. Pintura paraments (ús habitatge o activitat). Preu unitari sobre la
superfície útil.
20. Pintura paraments (planta diàfana o garatge). Preu unitari sobre
la superfície útil.

Tancats i Obres urbanització
1. Tanca de ferro forjat o similar
250 € / m2
2. Fonament, pal metàl·lic i malla
10 € / m2
3. Tanca de paret cega fins a 1 m d'alçada i resta fins a 2 m de tela
45 € / m2
metàl·lica de simple torsió i pals cada 3 m
4. Mur de contenció a base de paret de bloc armat, amb fonamentació,
70 € / m2
fins a 2 m d'alçada.
5. Mur de contenció de formigó armat.
70 € / ml
6. Porta corredissa sobre carril tub
1200 € / un
7. Pavimentat de vorera sense incloure vorada
30 € / m2
8. Bordillo de vorera
9 € / ml

-Quan una sol·licitud abaste diversos epígrafs, s'aplicarà el mòdul corresponent a
cadascuna de les parts de l’obra que corresponga, segons els metres construïts
corresponents a cada epígraf. Els mòduls de cada epígraf seran acumulables entre
si.”
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar l'alcalde per a subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
Obert el torn d'intervencions, l’alcalde Víctor Mansanet diu que ací sí que hi ha uns
barems que no estan regulats en esta ordenança i que s’havien de regular segons
l’Institut Valencià d’Edificació (IVE), que és l’organisme de referència. Ací hi ha un
canvi del títol de l´impost, el del 2,4 es manté i s’aprova l’autoliquidació.
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-Quan es tracte d’obres de reforma integral d’edificacions, en les quals no es vaja a
realitzar un ús diferent a aquell per al qual va ser construït, s'aplicaran d’igual
manera els mòduls corresponents a actuacions d’habilitació.

ACTA DEL PLE

-Les partides d’obra o mòduls de valoració d’obres d’edificació, construcció i
habilitació d’edificis, que no es troben regulats a aquesta ordenança, tindran com a
referència els quadres de preus de l'Institut Valencià d'Edificació (IVE) vigents a la
data de revisió de les obres.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Notes per a l'aplicació:

El regidor Sebastián Mahiques pregunta si eixos preus són iguals en tots el llocs.
Li respon l’Alcalde Víctor Mansanet que eixos preus es posa l’IVE, són preus públics
fixats per l’IVE per a tota la Comunitat Valenciana.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per 5 vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat Unida
i 1 PSOE) i 6 abstencions (5 PP Simat i 1 Compromís Simat), acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre
Construccions Instal·lacions i Obres amb la redacció que literalment es transcriu en
la proposta d'Alcaldia.

QUART. Facultar a l'alcalde per a subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.

A.4 Expedient 664/2021. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal
Reguladora de la Taxa del servei de tramitació d'expedients de llicències
urbanístiques
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la modificació de l'Ordenança
fiscal reguladora de Taxa pel servei de tramitació d'expedients de llicències
urbanístiques i que transcrita a la lletra diu:
PROPOSTA DE DICTAMEN
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable
per a procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de Taxa pel servei de
tramitació d’expedients de llicències urbanístiques.
Vist l'informe tècnic-econòmic per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora
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TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ACTA DEL PLE

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es].

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

Taxa pel servei de tramitació d’expedients de llicencies urbanístiques.
Vist l'informe d'Intervenció.
Vist que es va lliurar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora Taxa
pel servei de tramitació d’expedients de llicencies urbanístiques elaborat pels Serveis
Municipals de intervenció.
Conforme a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i , esta
Alcaldia proposa el seguent:
ACORD

Article 2 Fet imposable
1.- Graven aquesta Ordenança les actuacions tècniques y administratives realitzades
per els serveis municipals, definides en les ordenances reguladores del procediment
per atorgar llicencies urbanístiques y Ambientals, declaracions responsables i
comunicacions prèvies, que siguen necessàries per determinar l’adequació o
inadequació de les sol·licituds i projectes a la legalitat urbanística i/o ambiental , en
relació amb l’obtenció , control i/o inspecció de les següents classes de llicencies,
autoritzacions, declaracions responsables i comunicacions prèvies, així com alegres
actuacions de caràcter urbanístic i/o ambiental:

ACTA DEL PLE

“Es proposa la modificació dels següents articles, els quals queden redactats de la
següent manera:

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora Taxa pel servei de
tramitació d’expedients de llicencies urbanístiques, en els termes en què figura en
l'expedient/amb la redacció que a continuació s'arreplega:

a) Per nova planta
b) Per ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d’edificis existents que alteren
la seua configuració arquitectònica.
2.-Demolicio.
3.-Declaracio responsable d’actuació urbanística
4.- Llicencies d’intervenció en edificis catalogats.
5.- Llicencies d’obres i usos provisionals.
6.- Llicencia de primera ocupació i segona ocupació
7.- Llicencies de parcel·lació i certificats d’innecessarietat.
8.- Llicencies ambientals.
9.- Comunicació d’activitat innòcua.
10.- Comunicació de posada en funcionament.
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1.- Llicencia d’edificació:

11.- Declaració responsable ambiental.
12.- Pròrrogues, transmissions i modificacions de projectes o condicions de les
llicencies urbanístiques, sempre que generen la prestació de nous serveis municipals.
2.- Estarà subjecta a la taxa reguladora en esta ordenança, tant la tramitació de
programes d’actuació integrada i aïllada, fins l’adjudicació de la condició
d’urbanitzador, com la tramitació d’actuacions i expedients urbanístics que porten
causa de l’adjudicació de programes.
Article 5 Quota Tributaria
1.- La quota tributaria resultarà d’aplicar a la base imposable els següents tipus de
gravamen:
1.- El 0,9% en els supòsits contemplats en l’article 2 punt 1.1 fins 1.5.

5- 0.005€/ m2 de superfície de programa en els supòsits contemplats en el article 2.
Punt 2.
2.- A la sol·licitud de llicència d’obres, declaració responsable d’actuació
urbanística, llicència ambiental , comunicació d’activitat innòcua, comunicació de
posada en funcionament, declaració responsable ambiental s’adjuntarà,
necessàriament i com requisit previ per la tramitació del corresponent expedient
administratiu, document de autoliquidació acreditatiu del pagament de la taxa per
llicencia urbanística que tindrà caràcter de liquidació provisional, a falta, en el seu
cas, de la corresponent inspecció tècnica d’estes i la seua posterior liquidació
definitiva.
3.- Quan el pressupost d’execució material siga inferior o igual a 6.000,00 €,
s’aplicarà una taxa mínima de 54 €, en el cas que es supere aquest import, la quota
tributaria es calcularà aplicant-se els tipus de gravamen de l’apartat 1 del present
article.”
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a l’Alcalde per a subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte».

ACTA DEL PLE

4- 54 euros en els supòsits contemplats en l’article 2 punts 1.8 i punt 1.12
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3.- El 0.9 % del valor que tinguen assenyalats els terrenys a efectes de l’impost sobre
bens immobles en el supòsits contemplat en l’article 2 punt 1.7.En el casos de
sol·licitud de certificat d’innecessarietat s’aplicarà un taxa fixa de 64 €

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

2.- 54 euros en els supòsits contemplats en l’article 2 punt 1.6.

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seua raó, d'ordre i
amb el vist i plau de l’Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet comenta que abans hi havia
un valor fix, obra major 225€ i menor i segregació 64€. Ara s’aplica a partir de
6.000 € un percentatge de 0,9%. Per tant, s’aplica un mínim de 54 € i a partir de
6000€ el 0,9%. També es regula l’autoliquidació.
El regidor Sebastián Mahiques comenta si obra major és per quantitat de diners.
La secretària Elisa Armengot respon que l’obra major va en funció dels diners i del
tipus d’obra, si afecta a l’estructura és obra major.

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a l’ALCALDE per a subscriure els documents relacionats amb
aquest assumpte.

A.5 Expedient 682/2021. Modificació de Crèdit 2021/PRE/009
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte de la proposta de l'Alcaldia relativa a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 2021/PRE/009, la qual transcrita a la lletra diu:
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PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora Taxa pel servei de
tramitació d’expedients de llicències urbanístiques, en els termes en què figura en
l'expedient amb la redacció abans transcrita en la proposta d'Alcaldia.

ACTA DEL PLE

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per 5 vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat Unida
i 1 PSOE) i 6 abstencions (5 PP Simat i 1 Compromís Simat), acorda:

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

La regidora Margarita Palomares diu que hauria estat bé posar-se d’acord amb els
preus.

PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm.
2021/PRE/009, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançats amb
càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals i de conformitat amb allò que s'ha
fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emet el següent
informe-proposta, amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET

TERCER. Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC
— 10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

ACTA DEL PLE

QUART. Vist l’informe favorable d'Intervenció.
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SEGON. Vista la Memòria d’alcaldia en la qual s'especificaven la modalitat de modificació
del crèdits, el finançament de l'operació i la seua justificació.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent,
per als quals no existeix crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació i/o l’existent resulta
insuficient, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i
comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, per provisió d'Alcaldia es va
incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb
càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals

— L'article 4.1.b).2n. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Les Bases d'execució del Pressupost per a 2021.
Considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la Legislació aplicable,
procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa en l'article
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Per açò, aquesta alcaldia,
PROPOSA

Descripció

Crèdits
CE/SC
Crèdits
inicials
finals
150.22400 V. PÚBLIQUES: Assegurances vehicles
1.650,00
1.500,00
3.150,00
161.61921 Cicle integral de l’aigua (c/ Pou)
5.500,00
67.000,00 72.500,00
1721.62321 GFS (B2 inversions) TRACTOR
0,00
28.000,00 28.000,00
337.62321 Ascensor en Casal Jove
0,00
74.000,00 74.000,00
342.61931 Inversions al bar del Poliesportiu
0,00
40.000,00 40.000,00
920.35900 Altres despeses financeres
1.000,00
6.000,00
7.000,00
TOTAL 216.500,00
Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses
generals, en els següents termes:
Aplicació
Descripció
87000 RTDG (Crèdit extraordinari)
87000 RTDG (Suplement de crèdit)

Import
114.000,00
102.500,00
216.500,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estiga establida la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el
citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.
No obstant açò, la Corporació acordarà el que estime pertinent.

ACTA DEL PLE

Aplicació
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Estat de despeses

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2021/PRE/009, en
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent de
Tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb
el següent detall:

Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet, qui fa una breu explicació de
la modificació de crèdits en la modalitat la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses
generals resultant de la liquidació de l'exercici anterior:
- Assegurança de vehicles: 1.650€.
- Cicle integral de l’aigua: s’havia fet un tram en el C/ del Pou i ja s’havia encarregat el
projecta de la xarxa i vorera per acabar tot el carrer, quedant-se en 67.000€

- Inverssió en el tractor. El preu era superior al pressupostat i són necessaris 28.000€
per a completar el preu del tractor.
- L’ascensor del casal jove: no es pot fer cap activitat si no hi ha ascensor en l’antic
menjador o l’antic llar dels jubilats.

El regidor Sebastián Mahiques comenta que es van a abstindre. Però que respecte del
Poliesportiu, en relació amb l’any passat és el doble. Vol saber quin tipus de
denúncia ha posat sanitat.
L’alcalde Víctor Mansanet li respon que el projecte inicial era una remodelació
senzilla, però que a l’anar l’arquitecta i comprovar-ho es va adonar que el sistema
elèctric també s’havia de canviar, així com altres coses, com tota la cuina.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per 5 vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat Unida
i 1 PSOE ) i 6 abstencions (5 PP Simat i 1 Compromís Simat ), acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.
2021/PRE/009, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals resultant de la
liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:
Estat de despeses
Aplicació

Descripció

Crèdits
CE/SC
Crèdits
inicials
finals
150.22400 V. PÚBLIQUES: Assegurances vehicles
1.650,00
1.500,00
3.150,00
161.61921 Cicle integral de l’aigua (c/ Pou)
5.500,00
67.000,00 72.500,00
1721.62321 GFS (B2 inversions) TRACTOR
0,00
28.000,00 28.000,00
337.62321 Ascensor en Casal Jove
0,00
74.000,00 74.000,00
342.61931 Inversions al bar del Poliesportiu
0,00
40.000,00 40.000,00
920.35900 Altres despeses financeres
1.000,00
6.000,00
7.000,00
TOTAL 216.500,00
Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses

ACTA DEL PLE

Del romanent són 216500€
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Altres despeses financeres 7.000€.
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- Referent al projecte del Poliesportiu, comprar els aparells, fer obra i retocar el
sistema elèctric són 40.000€.

generals, en els següents termes:
Aplicació
Descripció
87000 RTDG (Crèdit extraordinari)
87000 RTDG (Suplement de crèdit)

Import
114.000,00
102.500,00
216.500,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte de la proposta de l'Alcaldia sobre l'adhesió a la Central de compres de
la Diputació de València, la qual transcrita a la lletra diu:

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist que actualment la Corporació no es troba adherida amb caràcter general a la
Central de Compres de la Diputació de València, en haver finalitzat el conveni anterior el seu
període de vigència i a l’efecte de renovar l’esmentada adhesió.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
PRIMER. Aprovar l’Adhesió a la Central de Compres de la Diputació de València, per a
poder utilitzar els serveis o subministraments que oferisca la Central de Compres.
SEGON.- L’aprovació del text de l’acord d’Adhesió a la Central de Compres de la Diputació
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A.6 Expedient 697/2021. Adhesió a la Central de Compres de la Diputació de
València

ACTA DEL PLE

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
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b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estiga establida la
vinculació jurídica.

de València, amb la següent redacció:
ACORD
D'ADHESIÓ
DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA
AL
SISTEMA
D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE
VALÈNCIA, CENTRAL DE COMPRES.

ACUERDO DE ADHESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA
AL
SISTEMA
DE
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
VALENCIA, CENTRAL DE COMPRAS.
REUNIDOS

D'una altra part Víctor Mansanet
Boïgues,
alcalde-president
de
l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, expressament habilitat
per a este acte en sessió ordinària
del ple de l'entitat de data _____ i
assistit este acte per la secretària
Elisa Armengot de la entitat, Elisa
Armengot Audivert.

De otra parte Víctor Mansanet
Boïgues, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Simat de la
Valldigna,
,
expresamente
habilitado para este acto en sesión
ordinaria del pleno de la entidad de
fecha _____ y asistido este acto por
la secretaria de la entidad, Elisa
Armengot Audivert.

Ambdós parts es reconeixen, en la
representació
que
tenen,
la
capacitat necessària per a la firma
del present acord d'adhesió al
Sistema d'Adquisició Centralitzada
de la Diputació Provincial de
València Central de Compres, i per
a obligar en els termes d'este a la

Ambas partes se reconocen, en la
representación que tienen, la
capacidad necesaria para la firma
del presente acuerdo de adhesión
al
Sistema
de
Adquisición
Centralizada de la Diputación
Provincial de Valencia Central de
Compras, y para obligar en los
términos de este a la persona

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

De una parte, Antoni Francesc
Gaspar Ramos, en calidad de
presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Valencia, actuando en
nombre y representación de ésta
en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 34.1.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en cumplimiento
de lo acordado en el decreto
número ____
de fecha _____,
asistido por el señor Vicente
Boquera Matarredona, secretario
general de aquella, en ejercicio de
las funciones de fe pública
administrativa que le atribuye la
legislación vigente.
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D'una part, Antoni Francesc Gaspar
Ramos, en qualitat de president de
l'Excma. Diputació Provincial de
València, actuant en nom i
representació d’esta en virtut de
les atribucions que li conferix
l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases
de
Règim
Local,
en
compliment d'allò que s'ha acordat
en el decret número ____ de data
_____, assistit pel senyor Vicente
Boquera Matarredona, secretari
general d'aquella, en exercici de
les
funcions
de
fe
pública
administrativa que li atribuïx la
legislació vigent.

ACTA DEL PLE

REUNITS

persona jurídica que representen.

jurídica que representan.

En virtut d'això,

En su virtud,

TERCER. Que, en concordança amb
allò
assenyalat
en
l'apartat
anterior, és objecte fonamental de
la Central de Compres facilitar a
les entitats locals de la província i
els
seus
ens
instrumentals
l'adquisició de béns i la tramitació
de la contractació dels
serveis

SEGUNDO. Que con la creación de
la Central de Compras, se pretende
alcanzar
las
condiciones
económicas más ventajosas, con la
consiguiente reducción del gasto
público de los entes adheridos al
sistema
de
contratación
centralizada que se articula y, al
mismo
tiempo,
simplificar
la
tramitación administrativa en la
adquisición de bienes y servicios,
potenciando la transparencia y la
seguridad en la contratación,
garantizado unas contrataciones
innovadoras,
sostenibles
y
responsables
social
y
medioambientalmente.
TERCERO. Que, en concordancia
con aquello señalado en el
apartado
anterior,
es
objeto
fundamental de la Central de
Compras facilitar a las entidades
locales de la provincia y sus entes
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SEGON. Que amb la creació de la
Central de Compres, es pretén
aconseguir
les
condicions
econòmiques més avantatjoses,
amb la consegüent reducció del
gasto públic dels ens adherits al
sistema
de
contractació
centralitzada que s'articula i, al
mateix
temps,
simplificar
la
tramitació
administrativa
en
l'adquisició de béns i , potenciant
la transparència i la seguretat en la
contractació,
garantit
unes
contractacions
innovadores,
sostenibles
i
responsables
socialment i mediambientalment.

PRIMERO.
Que
la
Diputación
Provincial de Valencia, por acuerdo
plenario de fecha 16 de julio de
2008, aprobó la creación de un
servicio
especializado
de
contratación, Central de Compras
encargado de la contratación de
bienes y servicios que por sus
especiales características
sean
susceptibles de ser utilizados con
carácter general con el fin de dar
servicio a las entidades locales de
la provincia y a los entes
instrumentales dependientes de
ellas y, en su caso, a los diferentes
departamentos y servicios de la
Diputación Provincial y sus entes
instrumentales.
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PRIMER.
Que
la
Diputació
Provincial de València, per acord
plenari de data 16 de juliol de
2008, va aprovar la creació d'un
servici
especialitzat
de
contractació, Central de Compres
encarregat de la contractació de
béns i que per les seues especials
característiques
siguen
susceptibles de ser utilitzats amb
caràcter general a fi de donar
servici a les entitats locals de la
província i als ens instrumentals
dependents d'elles i, si és el cas,
als diferents departaments i de la
Diputació Provincial i els seus ens
instrumentals.

EXPONEN

ACTA DEL PLE

EXPOSEN

QUINTO. Que el Ayuntamiento de
Simat de la Valldigna, en sesión
ordinaria del Pleno del día ____,
acordó adherirse al sistema de
adquisición
centralizada
En conseqüència, els firmants materializado en la Central de
acorden firmar el present Acord Compras
de
la
Diputación
d'Adhesió
d'acord
amb
les Provincial de Valencia.
clàusules següents:
En consecuencia, los firmantes
acuerdan
firmar
el
presente
PRIMERA. OBJECTE DEL ACORD
Acuerdo de Adhesión conforme a
las siguientes cláusulas:
L'objecte del present ACORD és
l'adhesió de l’Ajuntament de Simat
de
la
Valldigna
al
sistema PRIMERA. OBJETO DEL ACUERDO
d'adquisició centralitzada de la
Diputació Provincial de València, El objeto del presente ACUERDO es
podent, per tant, efectuar els la adhesión del Ayuntamiento de
subministraments de béns i la Simat de la Valldigna al sistema de
contractació de a través de la adquisición centralizada de la
Central de Compres de la Diputació Diputación Provincial de Valencia,
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QUINT. Que l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, en sessió ordinària
del Ple del dia ____, va acordar
adherir-se al sistema d'adquisició
centralitzada materialitzat en la
Central de
Compres de la
Diputació Provincial de València.

CUARTO. La Diputación Provincial
de Valencia hace una decidida
apuesta por las nuevas tecnologías
en
los
procedimientos
de
contratación
y
en
las
interrelaciones con las entidades
adheridas a la Central de Compras,
orientando sus actuaciones a la
plena implantación de los sistemas
electrónicos,
informáticos
y
telemáticos en su funcionamiento,
tanto por lo que se refiere al
funcionamiento
entre
las
administraciones como con los
adjudicatarios de la Central.
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QUART. La Diputació Provincial de
València fa una decidida aposta
per les noves tecnologies en els
procediments de contractació i en
les interrelacions amb les entitats
adherides a la Central de Compres,
orientant les seues actuacions a la
plena implantació dels sistemes
electrònics, informàtics i telemàtics
en el seu funcionament, tant pel
que es refereix al funcionament
entre les administracions com amb
els adjudicataris de la Central.

instrumentales la adquisición de
bienes y la tramitación de la
contratación
de
los
servicios
innovadores y sostenibles que sean
necesarios, articulando un sistema
ágil que permita la minoración de
tiempo
de
adquisición
y
simplificación en su tramitación,
cumpliendo así la obligación de
colaboración de la institución
provincial con los entes locales de
su territorio.

ACTA DEL PLE

innovadors
i
sostenibles
que
siguen necessaris, articulant un
sistema àgil que permeta la
minoració de temps d'adquisició i
simplificació en la seua tramitació,
complint
així
l'obligació
de
col·laboració
de
la
institució
provincial amb els ens locals del
seu territori.
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Asimismo la suscripción de este
acuerdo no comporta obligación ni
SEGONA. OBLIGACIONS DE LA compromiso económico alguno.
DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
DE
VALÈNCIA
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
A fi de facilitar la selecció VALENCIA
adequada dels subministraments a
adquirir o els a prestar, la Central Con el fin de facilitar la selección
de
Compres
fomentarà
la adecuada de los suministros a
participació
dels
organisme adquirir o los servicios a prestar, la
adherits per mitjà de l'obertura de Central de Compras fomentará la
vies de comunicació, així mateix participación de los organismo
informarà de les adjudicacions adheridos mediante la apertura de
realitzades i de les condicions dels vías de comunicación, así mismo
contractes formalitzats amb les informará de las adjudicaciones
empreses adjudicatàries d'aquells, realizadas y de las condiciones de
com el termini d'entrega, les los contratos formalizados con las
garanties, etc., i de totes les empresas
adjudicatarias
de
modificacions que puguen tindre aquellos, como el plazo de entrega,
durant la seua vigència.
las garantías, etc., y de todas las
modificaciones que puedan tener
durante su vigencia.
Esta informació serà subministrada
als òrgans que assenyalen les
entitats locals que subscriguen el Esta información será suministrada
present acord d'adhesió, que a los órganos que señalen las
hauran d'indicar
les dades de entidades locales que suscriban el
denominació de l'entitat, direcció, presente acuerdo de adhesión, que
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pudiendo, por lo tanto, efectuar los
suministros
de
bienes
y
la
contratación de servicios a través
de la Central de Compras de la
Diputación Provincial de Valencia,
en las condiciones y a los precios
vigentes en los contratos suscritos
por aquella con las empresas
Esta
adhesió
no
comporta adjudicatarias en el momento de la
l'obligació d'efectuar totes les adquisición de los bienes o de la
contractacions o servicis a través contratación de los servicios.
de la Central de Compres de la
Diputació Provincial de València, Esta adhesión no comporta la
podent optar l’Ajuntament de obligación de efectuar todas las
Simat de la Valldigna per utilitzar contrataciones o servicios a través
este sistema o qualsevol altre de la Central de Compras, de la
establit
en
la
legislació
de Diputación Provincial de Valencia,
contractació pública.
pudiendo optar el Ayuntamiento de
Simat de la Valldigna por utilizar
Així mateix, la subscripció d'este este sistema o cualquiera otro
acord no comporta obligació ni cap establecido en la legislación de
compromís econòmic.
contratación pública.

ACTA DEL PLE

Provincial de València, en les
condicions i als preus vigents en
els contractes subscrits per aquella
amb les empreses adjudicatàries
en el moment de l'adquisició dels
béns o de la contractació dels
serveis.

Són obligacions de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna:
1. Indicar els càrrecs que, en virtut
de les seues competències en
matèria de contractació i aprovació
del gasto, puguen ser responsables
de les ferramentes informàtiques
que permeten gestionar i adjudicar
els
contractes
de
subministraments o prestacions de
servicis.
2. Formular, si és el cas,
les
peticions de subministrament de
béns o de prestació de
en el
model que aprovarà per resolució
la Presidència de la Diputació
Provincial.
3. Informar a la Central de
Compres les demores en els
terminis d'entrega, defectes en els
béns subministrats o en la
prestació de , o qualsevol altre
incompliment
total
o
parcial
relacionat amb ells, per a l'adopció
de
les
mesures
oportunes,
incloses, si és necessari, l'aplicació

TERCERA.
COMPROMISOS
DEL
AYUNTAMEINTO DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA
Son obligaciones del Ayuntamiento
de Simat de la Valldigna:
1. Indicar los cargos que, en virtud
de sus competencias en materia de
contratación y aprobación del
gasto, puedan ser responsables de
las herramientas informáticas que
permitan gestionar y adjudicar los
contratos
de
suministros
o
prestaciones de servicios.
2. Formular, en su caso, las
peticiones de suministro de bienes
o de prestación de servicios en el
modelo
que
aprobará
por
resolución la Presidencia de la
Diputación Provincial.
3. Poner en conocimiento de la
Central de Compras, las demoras
en los plazos de entrega, defectos
en los bienes suministrados o en la
prestación
de
servicios,
o
cualquiera otro incumplimiento
total o parcial relacionado con
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TERCERA. COMPROMISOS DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA

En todo caso, la información
anterior
estará
disponible
mediante acceso a la consulta vía
Internet de los catálogos de bienes
y servicios adjudicados, con sus
características
y
precios
actualizados.
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En tot cas, la informació anterior
estarà disponible per mitjà d'accés
a la consulta via Internet dels
catàlegs de béns i adjudicats, amb
les seues característiques i preus
actualitzats.

deberán indicar los datos de
denominación
de
la
entidad,
dirección, teléfono, fax y persona
responsable, la dirección de la
sede electrónica que permita una
comunicación electrónica a efectos
de
las
notificaciones
y
comunicaciones
que
puedan
producirse a lo largo del periodo de
vigencia del presente acuerdo.

ACTA DEL PLE

telèfon, fax i persona responsable,
la direcció de la seu electrònica
que permeta una comunicació
electrònica als efectes de les
notificacions i comunicacions que
puguen produir-se al llarg del
període de vigència del present
acord.

El període de vigència del present
acord serà de quatre anys a
comptar de l'endemà de la seua
formalització, i es podrà prorrogar
mitjançant un acord exprés per
igual període de temps, si no hi ha
denúncia per alguna de les parts,
prèvia
comunicació
a
l'altra,
almenys
amb
tres
mesos
d'antelació, de conformitat amb
allò que disposa l’article 49 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
QUINTA. CAUSES DE RESOLUCIÓ I
EFECTES
Serà causa de resolució del
present acord l'acord mutu de les
parts i l'incompliment de les
condicions per alguna d'elles.

CUARTA. VIGENCIA DEL PRESENTE
ACUERDO
El período de vigencia del presente
acuerdo será de cuatro años a
contar desde el día siguiente de su
formalización, y se podrá prorrogar
mediante acuerdo expreso por
igual período de tiempo, si no hay
denuncia por alguna de las partes,
previa comunicación a la otra, por
lo menos con tres meses de
antelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen
Jurídico
del
Sector
Público.
QUINTA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Y EFECTOS
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QUARTA. VIGÈNCIA DEL PRESENT
ACORD

4. Efectuar la recepción de los
bienes suministrados y de los
servicios prestados, los cuales
deberían
coincidir
con
las
características y precios con que
figuran
en
la
petición
correspondiente, como también el
adeudo del precio y de las posibles
revisiones, que se hará efectivo
conforme
a
las
previsiones
establecidas en el artículo 198 de
la referida Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector
Público.
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4. Efectuar la recepció dels béns
subministrats i dels prestats, els
quals haurien de coincidir amb les
característiques i preus amb què
figuren en la petició corresponent,
com també el deute del preu i de
les possibles revisions, que es farà
efectiu d'acord amb les previsions
establides en l'article 198 de la
referida Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del
Sector Públic.

ellos, para la adopción de las
medidas oportunas, incluidas, si es
preciso,
la
aplicación
de
penalidades y la exigencia de
responsabilidades previstas en la
normativa vigente en materia de
contratos del sector público Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público , por
la
que
se
transponen
al
ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE.

ACTA DEL PLE

de penalitats i l'exigència de
responsabilitats previstes en la
normativa vigent en matèria de
contractes del sector públic Llei
9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic , per
la
qual
es
traslladen
a
l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i
del
Consell
2014/23/UE
i
2014/24/UE.

Les
qüestions
litigioses
que
puguen plantejar-se respecte de
l'aplicació,
interpretació
i
compliment d'este acord seran
competència
de
l'orde
jurisdiccional
contenciósadministratiu.
I en prova de conformitat ho
signen els
intervinents a València i en la data
de l'última signatura.

En los supuestos de resolución,
incluida la expiración por denuncia,
los
efectos
de
la
extinción
quedarán en suspenso hasta que
tenga lugar la recepción y el total
adeudo de los suministros o
servicios solicitados al amparo de
los procedimientos formalizados
por la Central de Compras.
SEXTA. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS
Las
cuestiones
litigiosas
que
puedan plantearse respeto de la
aplicación,
interpretación
y
cumplimiento de este acuerdo
serán competencia del orden
jurisdiccional
contenciosoadministrativo.
Y en prueba de conformidad lo
firman los
Intervinientes en Valencia y en la
fecha de la última firma.

El president de la Diputació/
El presidente de la Diputación

El president/ presidente de
l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna

Antoni Francesc Gaspar Ramos

Víctor Mansanet Boïgues

El secretari de la Diputació
El secretario de la Diputación

La secretària Elisa Armengot de
l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna

Vicente Boquera Matarredona

Elisa Armengot Audivert
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SEXTA. RESOLUCIÓ DE LITIGIS

No obstante lo anterior, las partes
podrán denunciar en cualquier
momento el acuerdo de adhesión,
previa comunicación por lo menos
con tres meses de antelación.
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En els supòsits de resolució,
inclosa l'expiració per denúncia,
els efectes de l'extinció quedaran
en suspens fins que tinga lloc la
recepció i el total deute dels
subministraments o sol·licitats a
l'empara
dels
procediments
formalitzats per la Central de
Compres.

Será causa de resolución del
presente acuerdo el acuerdo
mutuo de las partes y el
incumplimiento de las condiciones
por alguna de ellas.

ACTA DEL PLE

No obstant l'anterior, les parts
podran denunciar en qualsevol
moment l'acord d'adhesió, prèvia
comunicació almenys amb tres
mesos d'antelació.

TERCER.- Facultar l’alcalde per a la realització dels tràmits corresponents.
QUART.- Remetre certificat degudament signat de l'acord del Ple de la Corporació sobre
l’adhesió a la Diputació de València.

Obert el torn d'intervencions, l’alcalde Víctor Mansanet comenta que es convenient
estar adherit, com estàvem fa temps.

PRIMER. Aprovar l’Adhesió a la Central de Compres de la Diputació de València,
per a poder utilitzar els serveis o subministraments que oferisca la Central de
Compres.

TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la realització dels tràmits corresponents.
QUART.- Remetre certificat degudament signat de l'acord del Ple de la Corporació
sobre l’adhesió a la Diputació de València.

A.7 Expedient 698/2021. Adhesió a l'Agència valenciana de protecció del territori
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte de la proposta de l'Alcaldia sobre l'adhesió a l'Agència Valenciana de
Protecció del Territori i que transcrita a la lletra diu:

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
La disposició addicional tercera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, va preveure la
creació d’una agència de protecció del territori. Un decret havia de crear l’Agència i
determinar-ne l’organització i el funcionament. Finalment, és la Llei 1/2019, de 5 de febrer,
de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, mitjançant la incorporació
de la disposició addicional tretzena (modificada per la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la
Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la
Generalitat) la que crea l’Agència Valenciana de Protecció del Territori. Aquesta disposició
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Favorable

ACTA DEL PLE

SEGON.- L’aprovació del text de l’acord d’Adhesió a la Central de Compres de la
Diputació de València, literalment transcrit abans en la proposta d'Alcaldia.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT del membres,
acorda:

regula el règim jurídic d’aquest organisme i remet a un reglament el seu desplegament.
L’Agència és un organisme autònom de la Generalitat que exercirà, en el cas dels
municipis que s’hi adherisquen, les potestats administratives de protecció de la legalitat
urbanística en el cas de la comissió d’infraccions greus i molt greus en tot el sòl no
urbanitzable, incloent-hi les potestats d’inspecció, de restauració de la legalitat urbanística i la
sancionadora
Vist que els Estatus de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori han estat
aprovats pel Ple del Consell del passat 9 d’abril de 21 (DOCV núm. 9070 de 27/04/2021), per
a la posada en marxa d’un instrument que té com a finalitat essencial vetllar de manera eficaç
per la utilització racional i legal del sòl. Amb això, es pretén posar fi al descontrol de les
construccions en Sòl No Urbanitzable que s’ha produït a la Comunitat Valenciana al llarg de
molts anys

Model d’acord d’adhesió a l’Agència
Valenciana de Protecció del Territori
«La disposició addicional tercera de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d’ordenació del territori,
urbanisme i paisatge de la Comunitat
Valenciana, en la redacció primitiva, va
preveure la creació d’una agència de
protecció del territori com a organisme
públic de naturalesa consorcial. Un decret
havia de crear l’Agència i determinar-ne
l’organització i el funcionament.
Finalment, és la Llei 1/2019, de 5 de
febrer, de la Generalitat, de modificació de
la Llei 5/2014, mitjançant la incorporació de
la disposició addicional tretzena a aquesta
llei, la que crea l’Agència Valenciana de
Protecció del Territori, com a entitat de dret
públic de naturalesa consorcial, de les que
preveu l’article 155.1 de la Llei 1/2015, de
febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública,
del sector públic instrumental i de
subvencions. Així mateix, en aquesta
disposició es regulen el règim jurídic
d’aquest organisme i el mecanisme
d’adhesió dels municipis a l’Agència, sobre

Modelo de acuerdo de adhesión a la
Agencia Valenciana de Protección del
Territorio
«La disposición adicional tercera de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su
primitiva redacción, establecía la creación
de una agencia de protección del territorio
como organismo público de naturaleza
consorcial. Un decreto tenía que crear la
Agencia y determinar su organización y
funcionamiento.
Finalmente, es la Ley 1/2019, de 5 de
febrero, de la Generalitat, de modificación
de la Ley 5/2014, mediante la incorporación
de la disposición adicional decimotercera a
esta ley, la que crea la Agència Valenciana
de Protecció del Territori, como entidad de
derecho público de naturaleza consorcial, de
las previstas por el artículo 155.1 de la Ley
1/2015, de febrero, de la Generalitat, de
hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones. Así mismo,
en esta disposición se regula el régimen
jurídico de este organismo y el mecanismo
de adhesión de los municipios a la Agencia,
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SEGON.- L’aprovació del text de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori, amb la següent redacció:

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, la
qual suposarà l'atribució a aquesta de les competències d'inspecció, supervisió, sanció i
restabliment de la legalitat urbanística, en els supòsits d'infraccions urbanístiques greus o molt
greus comeses sobre el seu territori, en sòl no urbanitzable comú o protegit.
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Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
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basado en la adhesión voluntaria del
municipio a un convenio marco, voluntad
manifestada a través del acuerdo del pleno
municipal adoptado por mayoría absoluta.
Sin embargo, la Ley 9/2019, de 23 de
diciembre, de la Generalitat, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la
Generalitat, deja sin contenido la
disposición adicional tercera de la Ley
5/2014, y se da una nueva redacción a la
disposición adicional decimotercera, en el
sentido de modificar la naturaleza jurídica
de la Agència Valenciana de Protecció del
Territori, que pasa a ser la de un organismo
autónomo, más adecuado a la naturaleza de
las funciones públicas que tiene atribuidas.
Por otra parte, la Ley 9/2019 estableció un
nuevo esquema de adhesión de los
municipios a la Agencia, los cuales le
podrán delegar sus competencias en materia
de protección de la legalidad urbanística
sobre suelo no urbanizable, mediante la
aprobación, por el Pleno del Ayuntamiento,
del acuerdo de adhesión al organismo. Así,
la Ley 5/2014, después de la modificación
introducida por la Ley 9/2019, dispone que,
reglamentariamente, se establezca la forma
y el contenido del acuerdo tipo de adhesión
al que tendrán que ajustarse los municipios.
Esta decisión se enmarca en las normas
del mismo Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana, que en su artículo
63.4 señala que la legislación de les Corts
fomentará la creación de figuras asociativas
entre las administraciones públicas para
mejorar la gestión de los intereses comunes
y para garantizar la eficacia en la prestación
de servicios. Tal norma encaja también en la
legislación básica del Estado, puesto que el
artículo 144 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector
público, posibilita cumplir el principio de
cooperación
entre
las
diferentes
administraciones públicas de acuerdo con
las técnicas que estas estimen más
adecuadas, como la participación de una
administración pública en organismos
públicos o entidades dependientes o
vinculados a otra Administración diferente.
Por todo ello, en aplicación del artículo
57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local y

ACTA DEL PLE

la base de l’adhesió voluntària del municipi
a un conveni marc, voluntat manifestada a
través de l’acord del ple municipal adoptat
per majoria absoluta.
No obstant això, la Llei 9/2019, de 23 de
desembre, de la Generalitat, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera i
d’organització de la Generalitat, deixa sense
contingut la disposició addicional tercera de
la Llei 5/2014, i en dona una nova redacció
en la disposició addicional tretzena, en el
sentit de modificar la naturalesa jurídica de
l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori, que passa a ser la d’un organisme
autònom, més adequada a la naturalesa de
les funcions públiques que té atribuïdes.
D’altra banda, la Llei 9/2019 estableix un
nou esquema d’adhesió dels municipis a
l’Agència, els quals li podran delegar les
seues competències en matèria de protecció
de la legalitat urbanística sobre sòl no
urbanitzable mitjançant l’aprovació, pel ple
de l’ajuntament, de l’acord d’adhesió a
l’organisme. Així, la Llei 5/2014, després de
la modificació introduïda per la Llei 9/2019,
preveu
que,
reglamentàriament,
s’establisquen la forma i el contingut de
l’acord tipus d’adhesió al que hauran
d’ajustar-se els municipis.
Aquesta decisió s’emmarca en les
previsions de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, que, en l’article
63.4, assenyala que la legislació de les Corts
fomentarà la creació de figures associatives
entre les administracions públiques per a
millorar la gestió dels interessos comuns i
per a garantir l’eficàcia en la prestació de
serveis. Aquesta previsió encaixa també en
la legislació bàsica de l’Estat, ja que l’article
144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, possibilita
complir el principi de cooperació entre les
diferents administracions públiques d’acord
amb les tècniques que aquestes estimen més
adequades, com ara la participació d’una
administració pública en organismes públics
o
entitats
dependents
d’una
altra
administració diferent o vinculats a aquesta.
Per tot això, en aplicació de l’article 57
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i en atenció a
l’objectiu d’aglutinar en un ens instrumental
de la Generalitat les potestats en matèria de

Segon. Respecte de les infraccions greus
o molt greus comeses en sòl no urbanitzable
abans de la data de publicació d’aquest
acord d’adhesió respecte de les quals no
s’haja iniciat cap procediment municipal, es
delega en l’Agència la competència
exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el
corresponent procediment de restauració de
la legalitat urbanística i sancionador:
SÍ
NO

Segundo. Respecto a las infracciones
graves o muy graves cometidas en suelo no
urbanizable antes de la fecha de publicación
de este acuerdo de adhesión respecto a las
cuales no se hubiera iniciado ningún
procedimiento municipal, se delega en la
Agencia la competencia exclusiva para
iniciar,
tramitar
y
resolver
el
correspondiente
procedimiento
de
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Primero. La adhesión del Ayuntamiento
de Simat de la Valldigna a la Agència
Valenciana de Protecció del Territori, de
conformidad con lo que establecen los
Estatutos del mencionado organismo, lo que
supone:
a) Delegar la competencia exclusiva en la
Agencia en materia de protección de la
legalidad urbanística, sanción y restauración
de la legalidad urbanística, respecto a
infracciones urbanísticas graves o muy
graves en suelo no urbanizable, común o
protegido, de este municipio, que
correspondan a edificaciones que se
empiecen a construir a partir de la fecha de
publicación de este acuerdo de adhesión.
b) Participar en las decisiones del
mencionado organismo, a través de las
vocalías de representación municipal del
Consejo de Dirección.
c) Respetar este acuerdo de adhesión
durante su vigencia.
d) Colaborar con la Agencia en el
ejercicio efectivo de sus funciones.
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Primer. L’adhesió de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna a l’Agència
Valenciana de Protecció del Territori, de
conformitat amb el que estableixen els
Estatuts de l’esmentat organisme, la qual
cosa comporta:
a) Delegar la competència exclusiva en
l’Agència en matèria de protecció de la
legalitat urbanística, sanció i restauració de
la
legalitat
urbanística,
respecte
d’infraccions urbanístiques greus o molt
greus en sòl no urbanitzable, comú o
protegit,
d’aquest
municipi,
que
corresponguen a edificacions que es
comencen a construir a partir de la data de
publicació d’aquest acord d’adhesió.
b) Participar en les decisions de
l’esmentat organisme a través de les
vocalies de representació municipal del
Consell de Direcció.
c) Respectar aquest acord d’adhesió
mentre estiga vigent.
d) Col·laborar amb l’Agència en
l’exercici efectiu de les seues funcions.

en atención al objetivo de aglutinar, en un
ente instrumental de la Generalitat, las
potestades en materia de protección de la
legalidad urbanística respecto a infracciones
cometidas en suelo no urbanizable en el
territorio de los municipios de la Comunitat
Valenciana, y de permitir la integración de
ellos en este organismo mediante la
delegación de sus competencias propias en
esta materia, interesa a esta Corporación
local adherirse a la Agència Valenciana de
Protecció del Territori, en virtud de la
aprobación de este acuerdo de adhesión, de
conformidad con lo establecido en los
estatutos de este organismo, aprobado por
Decreto del Consell.
Por lo anteriormente expuesto, se
acuerda:

ACTA DEL PLE

protecció de la legalitat urbanística respecte
d’infraccions
comeses
en
sòl
no
urbanitzable al territori dels municipis de la
Comunitat Valenciana, i de permetre la
integració d’aquests en aquest organisme
mitjançant la delegació de les seues
competències pròpies en aquesta matèria,
interessa a aquesta corporació local adherirse a l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori, en virtut de l’aprovació d’aquest
acord d’adhesió, de conformitat amb el que
s’estableix en els estatuts d’aquest
organisme, aprovat per un decret del
Consell.
Per tot allò que s’ha exposat, s’acorda:

Tercer. Aquesta adhesió, una vegada
confirmada per la Direcció Gerència, serà
publicada per l’Agència en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana. L’Agència
exercirà
de
manera
efectiva
les
competències que es deleguen mitjançant
aquest acord, des de la data de publicació de
l’acord d’adhesió.

Designar un responsable polític encarregat de la correcta remissió de la documentació
municipal requerida per l'Agència.

-

Comunicar a l'Agència tota infracció urbanística susceptible de qualificar-se com a
greu o molt greu en el sòl no urbanitzable del seu municipi.

-

Remetre a l'Agència una acta de denúncia i inspecció signada per un inspector
urbanístic, policia municipal o equivalent, conforme al model facilitat per la mateixa
Agència.

-

Remetre informe tècnic subscrit pels serveis tècnics municipals, segons model
establert.

-

Remetre qualsevol altre informe que, en la tramitació dels procediments sancionadors
i de restauració de la legalitat urbanística resolts per l'Agència haja d’emetre el
personal tècnic de l'Ajuntament, etc..

QUART.- Remetre certificat degudament signat de l'acord del Ple de la Corporació sobre
l’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Obert el torn d'intervencions, l’alcalde Víctor Mansanet comenta que l’organisme
s’havia de crear en 2018 i ha eixit en 2021. L’assessor jurídic municipal, Lluís
Ferrando vindrà a fer una explicació del funcionament. Es tracta de tindre una
persona que ens oriente.
La regidora Margarita Palomares comenta que li haguera agradat parlar amb Lluis
Ferrando al respecte.
L’alcalde Víctor Mansanet comenta que s’ha de votar sí o no respecte del punt segon
de l’acord «Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no
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-
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TERCER.- Els compromisos que per a la Corporació municipal comportaria l’adhesió a
l'Agència serien:

ACTA DEL PLE

Quart. Remetre un certificat d’aquest
acord a l’Agència Valenciana de Protecció
del Territori.

urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de les
quals no s’haja iniciat cap procediment municipal, es delega en l’Agència la
competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment
de restauració de la legalitat urbanística i sancionador».
La secretària Elisa Armengot recorda que s’ha de votar que sí o no abans de votar la
proposta.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que tots els expedients estan ja en la
Conselleria i que ara les coses estan molt tranquil·les. I que la gents està prou
conscienciada.

TERCER. Delegar en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitat i
resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística referent
a les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data
de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de les quals no s’haja iniciat cap
procediment municipal.
QUART- Els compromisos que per a la Corporació municipal comportaria l’adhesió
a l'Agència serien:
Designar un responsable polític encarregat de la correcta remissió de la
documentació municipal requerida per l'Agència.
Comunicar a l'Agència tota infracció urbanística susceptible de qualificar-se
com a greu o molt greu en el sòl no urbanitzable del seu municipi.
Remetre a l'Agència una acta de denúncia i inspecció signada per un inspector
urbanístic, policia municipal o equivalent, conforme al model facilitat per la mateixa
Agència.
Remetre informe tècnic subscrit pels serveis tècnics municipals, segons model
establert.
Remetre qualsevol altre informe que, en la tramitació dels procediments
sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística resolts per l'Agència haja
d’emetre el personal tècnic de l'Ajuntament, etc..
CINQUÈ.- Remetre certificat degudament signat de l'acord del Ple de la Corporació
sobre l’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
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SEGON.- L’aprovació del text de l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de
Protecció del Territori, transcrit literalment abans en la proposta d'Alcaldia.
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PRIMER. Aprovar l’acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori, la qual suposarà l'atribució a aquesta de les competències d'inspecció,
supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en els supòsits
d'infraccions urbanístiques greus o molt greus comeses sobre el seu territori, en sòl no
urbanitzable comú o protegit.

ACTA DEL PLE

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT del membres,
acorda:

A.8 Moció de condemna als últims atacs de les forces d'ocupació de l'Estat
d'Israel contra Palestina
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 0

Des que el 1948 Israel va començar el desallotjament i usurpació del territori palestí, les
agressions militars amb especial incidència sobre la població civil s'han convertit en una
amenaça contínua. Els bombardejos sobre la franja de Gaza s'han anat repetint en successives
operacions al llarg dels últims anys amb un cost de vides humanes altíssim i exacerbant la
situació de crisi que viu la Franja pel bloqueig imposat per Israel des de 2007. En aquesta
ocasió, amb l'infame argument dels míssils casolans que s'envien des de sòl palestí, s'han
llançat milers de tones de bombes intel·ligents, d'alt valor destructiu, que han arrasat
infraestructures clau com carreteres, fàbriques, escoles o hospitals.
Com en 2014, els bombardejos han estat constants i han sacsejat dia i nit tot el territori de la
Franja de Gaza. Els blancs de l'exèrcit israelià han estat els barris més poblats i ja han matat
més de 200 persones, entre ells més de 60 xiquets i xiquetes. La Franja de Gaza és una de les
zones més densament poblades del món i una operació de bombardeig massiu no pot suposar
una altra cosa que el genocidi de població innocent.
Les condemnes de la societat civil mundial i de nombrosos governs no semblen fer efecte en
la determinació israeliana d'expulsar la població palestina, ja que aquesta última escalada es
va iniciar amb la violència de grups de colons d'extrema dreta sobre la població palestina a
Jerusalem i els intents d'expulsar a sis famílies palestines de barri de Sheikh Jarrah perquè les
seues cases siguen ocupades per colons. Això respon a un pla l'objectiu del qual és acabar
amb la presència palestina a Jerusalem. En els últims dies, hem vist com s'ha incrementat la
violència policial, l'exèrcit israelià ha ocupat la Mesquita d'al-Aqsa, i ha reprimit brutalment
les protestes que s'estan produint a tot el territori palestí, matant més 20 persones fins al
moment .
Aquest nou procés d'expulsió i colonització a Palestina, el que es considera una clara violació
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MOCIÓ DE CONDEMNA ALS ÚLTIMS ATACS DE LES FORCES D’OCUPACIÓ
DE L’ESTAT D’ISRAEL CONTRA PALESTINA

ACTA DEL PLE

Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grupo Municipal d’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALENCIÀ-SIMAT UNIDA en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que
disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenta per al seu debat i aprovació la següent

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Es dóna compte de la moció de condemna als últims atacs de les forces d'ocupació de
l'Estat d'Israel contra Palestina, presentada pel portaveu del grup EUPV, que transcrita
a la lletra diu:

del dret internacional, ha desencadenat protestes a tot el territori. Davant d'això, Israel ha
reprimit les protestes a Jerusalem i altres ciutats, ferint i detenint de forma arbitrària centenars
de manifestants.
En l'actual ofensiva, Israel ha mobilitzat 5.000 reservistes per a aquesta operació batejada com
"Guardians del Mur", i ha prohibit el pas a la franja de Gaza per a periodistes i ha
bombardejat les oficines d'agències internacionals, buscant eliminar testimonis.
Palestina no pot seguir sent atacada davant el silenci de la comunitat internacional. És per
això que proposem que aquesta corporació municipal ratifique el seu compromís amb els
drets humans i que consigne un compromís amb el poble palestí i la seua resistència, exigint
mesures concretes que obliguen a Israel a respectar la legalitat internacional i els drets del
poble palestí. Després de dècades d'apartheid, aquest nou atac confirma que hem de posar fi a
la impunitat amb la qual segueix actuant-hi Israel.
Per tot això, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna adopta els següents

3r.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a l'ONU a que posen l'Estat de
Palestina sota la protecció internacional.
4t.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a l'ONU perquè cree una comissió
d'investigació sobre els bombardejos israelians a Gaza.
5é.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Govern d'Israel a que
procedisca, en compliment de la Resolució 242 C.S. de l'ONU, 22 de novembre de 1967, a la
retirada militar dels territoris ocupats.
6é.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix l'enderrocament del mur de
l'apartheid construït per Israel en territori palestí, i insta a que es reparen els danys ocasionats
pel bloqueig i els bombardejos.
7é. El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a promoure des de l'Ajuntament una
campanya d'ajuda d'emergència per pal·liar la situació que s'està vivint a la franja de Gaza,
atenent així a la crida de la Creu Roja per demanar ajuda humanitària.
8é.- Donar trasllat dels acords al president de Govern d’Espanya, al ministre d'Exteriors, a
l'ambaixador israelià, i a tots els grups parlamentaris de Congrés dels Diputats.
Simat de la Valldigna, 18 de maig de 2021

Obert el torn d'intervencions, l’alcalde Víctor Mansanet explica la moció i la situació
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2n.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Govern espanyol que condemne
l'atac, reconega l'Estat palestí i treballe pel compliment de les resolucions de l'ONU.

ACTA DEL PLE

1r.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna mostra la seua més rotunda condemna a
l'agressió del Govern d'Israel al poble palestí.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

ACORDS:

del poble palestí.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per 6 vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat Unida,
1 PSOE i 1 Compromís Simat) i 5 abstencions (PP Simat), acorda:
1r.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna mostra la seua més rotunda
condemna a l'agressió del Govern d'Israel al poble palestí.
2n.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Govern espanyol que
condemne l'atac, reconega l'Estat palestí i treballe pel compliment de les resolucions
de l'ONU.

6é.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix l'enderrocament del mur
de l'apartheid construït per Israel en territori palestí, i insta a que es reparen els danys
ocasionats pel bloqueig i els bombardejos.
7é. El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a promoure des de
l'Ajuntament una campanya d'ajuda d'emergència per pal·liar la situació que s'està
vivint a la franja de Gaza, atenent així a la crida de la Creu Roja per demanar ajuda
humanitària.
8é.- Donar trasllat dels acords al president de Govern d’Espanya, al ministre
d'Exteriors, a l'ambaixador israelià, i a tots els grups parlamentaris de Congrés dels
Diputats.

ASSUMPTES FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha acord

Motiu: Manca de temps

No hi ha cap d'assumpte fora de l'ordre del dia.
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5é.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Govern d'Israel a que
procedisca, en compliment de la Resolució 242 C.S. de l'ONU, 22 de novembre de
1967, a la retirada militar dels territoris ocupats.

ACTA DEL PLE

4t.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a l'ONU perquè cree una
comissió d'investigació sobre els bombardejos israelians a Gaza.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

3r.- El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a l'ONU a que posen l'Estat
de Palestina sota la protecció internacional.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

B.10 Llistat de Decrets març-abril 2021

Es dóna compte de la relació de decrets números 166 al 393, del 2 de març fins al 30
d'abril de 2021.
REGISTRE DECRETS D’ALCALDIA 2021
Dels Decrets núm. 166 al 393, del 2 de març fins al 30 d’abril de 2021.

DECRET 2021-0166

02/03/2021
14:15

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 1393/2020 -Obra menor + OVP a Passeig Nou d´octubre, 1-2 --

DECRET 2021-0167

02/03/2021
14:15

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 1391/2020 -Obra menor al C/Sant Antoni, 50 --

DECRET 2021-0168

02/03/2021
14:16

SIA 829946 -- Expedient 943/2020 -- Obra menor a l
´Avinguda Jaume I, 54-1 (Comunitat propietàris Jaume I,
54) --

DECRET 2021-0169

02/03/2021
14:16

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 828/2020 - Obra
menor al pol.7, parcel.la 610 --

DECRET 2021-0170

02/03/2021
14:16

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 826/2020 -Obra menor al pol.16, p.294 Pla de Corrals --

DECRET 2021-0171

02/03/2021
14:22

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 810/2020 -Obra menor al C/ Calvari, 11 --

DECRET 2021-0172

02/03/2021
14:27

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 1396/2020 -Obra menor al C/Calvari, 25 --

DECRET 2021-0173

02/03/2021
14:27

SIA 829873 -- URBANISME -- Expedient 1395/2020 -Obra menor al Pol.3, p.281 Pla de corrals --

DECRET 2021-0174

04/03/2021
15:15

SIA 830007 -- Expedient 288/2021 -- ADHESSIÓ A LA
BORSA D'ARQUITECTES DE LA RIBERA ALTA --

DECRET 2021-0175

08/03/2021
13:58

SIA 830030 -- Expedient 260/2021 --COMPRA
D'ORDINADORS PER ALS PLENARIS I COMISSIONS
--

08/03/2021
13:59

SIA 830029 -- SECRETARIA -- Expedient 187/2021 -CESSE D'AGENT DE POLICIA LOCAL EL PROPER 10

DECRET 2021-0176

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Resum
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Data

ACTA DEL PLE

Nom

SIA 830007 -- Expedient 304/2021 -- Contractació d'una
persona per al servei de neteja per baixa de MCCA

DECRET 2021-0178

09/03/2021
15:04

SIA 830015 -- Expedient 266/2021 -- Convocatòria de la
sessió de la Mesa de negociació del 15 de març de 2021

DECRET 2021-0179

09/03/2021
23:37

SIA 830025 -- COMPTABILITAT PAGAMENTS -Expedient 312/2021 -- Dietes i gratificacions febrer 2021
(per a nòmines de març) --

DECRET 2021-0180

09/03/2021
23:37

SIA 830094 -- 05. URBANISME -- Expedient 181/2020 -Decret de rectificació i sol·licitud de dades dels nous
titulars de les parcel·les de Promontoria Coliseum

DECRET 2021-0181

09/03/2021
23:37

SIA 830094 -- 05. URBANISME -- Expedient 181/2020 Segona notificació de la resta de les parcel·les de
Promontoria Coliseum

DECRET 2021-0182

09/03/2021
23:37

SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 307/2021 -Inhumació J T B --

DECRET 2021-0183

09/03/2021
23:37

SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 272/2021 -Trasllat nínxol J F S --

DECRET 2021-0184

09/03/2021
23:37

SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 271/2021 -Inhumació G B F--

DECRET 2021-0185

09/03/2021
23:37

SIA 829992 -- Expedient 292/2018 -- Reclamació propietat
parcel·la rústica --

DECRET 2021-0186

09/03/2021
23:37

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 252/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 59 I 60/2020 --

DECRET 2021-0187

09/03/2021
23:37

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 248/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 57 I 58/2020 --

DECRET 2021-0188

09/03/2021
23:37

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 244/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 44 A 56/2020 --

DECRET 2021-0189

09/03/2021
23:37

Expedient [P 2021 11 Aprovació de l'ordre de pagaments
EXP 123 2021]

DECRET 2021-0190

10/03/2021
16:28

SIA 829918 -- Expedient 270/2021 -- Remissió de
documentació per al PAB 000679/2020

DECRET 2021-0191

10/03/2021
16:28

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 1149/2020 -Obra major al Paseig Nou d´octubre,11 --

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

09/03/2021
13:08
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DECRET 2021-0177

ACTA DEL PLE

DE MARÇ

SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 305/2021 - EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA --

DECRET 2021-0194

11/03/2021
14:54

SIA 1174504 -- SECRETARIA -- Expedient 216/2021 2021/ REGISTRE I ACREDITACIÓ (ALTA) ENTITAT
BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS
(BDNS) --

DECRET 2021-0195

11/03/2021
14:54

SIA 830046 -- SUBVENCIONS -- Expedient 217/2021 -2021/SUBV08. CONCESSIÓ DIRECTA AJUDES
PARÈNTESI - PLA RESISTIR --

DECRET 2021-0196

11/03/2021
14:54

SIA 830209 -- COMPTABILITAT PAGAMENTS -Expedient 198/2021 -- 2021/PRE/003 Generació de crèdits
--

DECRET 2021-0197

11/03/2021
17:46

SIA 830209 -- COMPTABILITAT PAGAMENTS -Expedient 346/2021 -- 2021/PRE/005 Suplement de crèdits
RTDG - Ajudes parèntesi -- Decret aprovació mc 55/2021
suplements ajudes parentesi

DECRET 2021-0198

12/03/2021
15:14

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 342/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 81 A 84/2020 --

DECRET 2021-0199

12/03/2021
15:14

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 341/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 80/2020 --

DECRET 2021-0200

12/03/2021
15:14

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 340/2021 -LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 77 A 79/2020 --

DECRET 2021-0201

12/03/2021
15:14

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 339/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 69 A 76/2020 --

DECRET 2021-0202

12/03/2021
15:14

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 333/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 61 A 68/2020 --

DECRET 2021-0203

12/03/2021
15:14

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 299/2021 -Obra menor + OVP al C/Cervantes, 10 --

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

DECRET 2021-0193

11/03/2021
13:21
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SIA 1174490 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 338/2021 -- RECTIFICACIO DEL TITULAR
DE LA TAXA DE FEM DE 2021 DE PD PLA DE
CORRALS, 51 POLIGON 18 PARC. 51 --

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0192

11/03/2021
13:21

SIA 830215 -- Expedient 345/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA NÚM.
86/2020 --

DECRET 2021-0206

12/03/2021
15:14

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 344/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 85/2020 --

DECRET 2021-0207

12/03/2021
15:14

SIA 829983 -- REGISTRE CIVIL, PADRÓ -- Expedient
348/2021 -- 2021/PMH.02 ALTES PMH FEBRER 2021 --

DECRET 2021-0208

12/03/2021
15:14

SIA 1174481 -- INTERVENCIÓ, COMPTABILITAT -Expedient 352/2021 -- PLA PRESSUPUESTARI 20222021 -- Decret aprovació Pla Pressupostari 2022-2024

DECRET 2021-0209

12/03/2021
15:14

SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 343/2021
-- CSE POS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE
INSTAL.LACIONS
DE
PROTECCIÓ
CONTRA
INCÈNDIS EN EDIFICIS MUNICIPALS --

DECRET 2021-0210

12/03/2021
15:34

SIA 829913 -- SECRETARIA -- Expedient 354/2021 -Cessament funcionària interina S E R --

DECRET 2021-0211

15/03/2021
11:31

SIA 829777 -- Expedient 287/2021 -- EXPEDIENT
GOSPER 101-2021 M M O --

DECRET 2021-0212

SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 343/2021
-- CSE POS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE
16/03/2021 9:07
INSTAL.LACIONS
DE
PROTECCIÓ
CONTRA
INCÈNDIS EN EDIFICIS MUNICIPALS --

DECRET 2021-0213

16/03/2021 9:08

SIA 829861 -- SECRETARIA -- Expedient 1121/2020 -Sol.licitut obtenció de còpia de llicència d´obres --

DECRET 2021-0214

16/03/2021
13:22

SIA 830020 -- SECRETARIA -- Expedient 267/2021 PROGRAMA TEMPORAL PLAÇA ARQUITECTE
SUPERIOR ARQUITECTE TECNIC -- Decret aprovació
programa temporal Arquitecte Superior

DECRET 2021-0215

16/03/2021
15:26

Expedient CI/2021/2 -- Convocatòria de la Comissió
informativa de 22 de març de 2021

DECRET 2021-0216

17/03/2021
12:26

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
332/2021 -- Obra menor a Pla de Corrals, pol.16, p.246 --

DECRET 2021-0217

17/03/2021
12:26

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 1319/2020 -Llicència per a obrar al C.San Miquel, 4 --

DECRET 2021-0218

17/03/2021

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 1386/2020 --

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

DECRET 2021-0205

12/03/2021
15:14
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SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 349/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 87 A 96/2020 --

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0204

12/03/2021
15:14

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 382/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 105 I 106/2020 --

DECRET 2021-0220

17/03/2021
12:26

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 353/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 97 A 104/2020 --

DECRET 2021-0221

18/03/2021
13:06

SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 212/2021
-- 2021/02.10 CO POS «PAVIMENTACIÓ CAMINS
PLUGES NOVEMBRE 2018. OBRA NÚM. 335» --

DECRET 2021-0222

18/03/2021
13:06

SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 212/2021
-- 2021/02.10 CO POS «PAVIMENTACIÓ CAMINS
PLUGES NOVEMBRE 2018. OBRA NÚM. 335» --

DECRET 2021-0223

18/03/2021
13:06

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
317/2021 -- Obra menor al C/de l´Om, 33 --

DECRET 2021-0224

18/03/2021
13:06

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 77/2021 -Obra menor al C/Pla de Corrals, 22 --

DECRET 2021-0225

18/03/2021
13:06

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
319/2021 - Obra menor al C/L´església, 10 --

DECRET 2021-0226

18/03/2021
13:06

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
316/2021 -- Obra menor a Pla de Corrals, pol 17, p.137 --

DECRET 2021-0227

18/03/2021
13:06

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
315/2021 -- Obra menor al C/Calvari, 15 --

DECRET 2021-0228

18/03/2021
13:07

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 119/2021 -Obra menor + OVP a la Pl. Ramiro Calatayud, 8 --

DECRET 2021-0229

18/03/2021
13:07

SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 212/2021
-- 2021/02.10 CO POS «PAVIMENTACIÓ CAMINS
PLUGES NOVEMBRE 2018. OBRA NÚM. 335» --

DECRET 2021-0230

18/03/2021
13:07

SIA 830121 -- Expedient 372/2021 - EXPEDIENT
OO..M.M. TPA 102/2021 R R V --

DECRET 2021-0231

18/03/2021
13:07

SIA 830121 -- Expedient 373/2021 -- EXPEDIENT
O.O.M.M TPA 103/2021 J A M M --

DECRET 2021-0232

18/03/2021
13:07

SIA 830121 -- Expedient 375/2021 -- EXPEDIENT
O.O.M.M TPA 105/2021 T R --

DECRET 2021-0233

18/03/2021
13:07

SIA 830121 -- Expedient 374/2021 -- EXPEDIENT
O.O.M.M TPA 104/2021 E E M--

DECRET 2021-0234

18/03/2021
13:07

SIA 830121 -- Expedient 371/2021 -- EXPEDIENT TPA
101/2021 B S M --

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 88 de 102

DECRET 2021-0219

17/03/2021
12:26

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Obra menor a Av. Font menor, 132 --

ACTA DEL PLE

12:26

DECRET 2021-0236

18/03/2021
13:07

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 45/2021 -Obra menor al C/Hort del Quico,12 --

DECRET 2021-0237

18/03/2021
13:07

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 44/2021 Obra menor pol.16, p.434 --

DECRET 2021-0238

18/03/2021
13:07

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
318/2021 --Tancament de parcel.la pda Valderranes, 60
(sense finalitat agrícola) --

DECRET 2021-0239

18/03/2021
13:07

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 384/2021 - LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 109 A 113/2020 --

DECRET 2021-0240

18/03/2021
13:07

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 383/2021 - LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 107 I 108/2020 --

DECRET 2021-0241

22/03/2021
18:14

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 328/2021 -Obra menor + OVP a l´Av Font Menor, 56 --

DECRET 2021-0242

22/03/2021
18:14

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
329/2021 -- Obra menor + OVP al C/Calvari, 48 --

DECRET 2021-0243

23/03/2021
14:33

SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 369/2021 -2021/SUBV09. OBRES DE CONDICIONAMENT DE
CAMINS RURALS (CONSELLERIA) --

DECRET 2021-0244

23/03/2021
14:33

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 330/2021 -Obra menor a l´Av Font Menor. 15 --

DECRET 2021-0245

23/03/2021
14:33

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 407/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 114 I 115/2020 --

DECRET 2021-0246

23/03/2021
14:33

SIA 829956 -- 05.3 URBANISME- INDUSTRIAL -Expedient 401/2021 --Comunicació Activitat innocua
ELECTROMAT --

DECRET 2021-0247

23/03/2021
14:33

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 327/2021 -Obra menor + OVP a l´Av Font Menor, 81 --

DECRET 2021-0248

23/03/2021
14:33

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 325/2021 -Obra menor al C/del Pou, 7 --

DECRET 2021-0249

23/03/2021
14:33

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 1394/2020 -Obra menor a Av.Jaume I, 29 --

DECRET 2021-0250

23/03/2021
14:33

SIA 830031 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 184/2021 -2021/02.09 APROVACIÓ CERTIFICACIONS OBRA C/

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 231/2021 Obra menor a Pd Pla de Corral, pol. 18, parcel.la 203 --
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18/03/2021
13:07

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0235

SIA 829833 -- Expedient 1295/2020 -- Resolució de
l'expedient de responsabilitat patrimonial de V P C

DECRET 2021-0252

23/03/2021
14:34

Expedient 314/2021 Pagaments març 2021- Aprovació del
reconeixement d'obligacions

DECRET 2021-0253

23/03/2021
14:34

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
322/2021 -- Obra menor + OVP al C/Joan Martorell, 5 --

DECRET 2021-0254

23/03/2021
14:34

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
321/2021 -- Obra menor a Pd. les Foies RC:
002042500YJ32C001TX. --

DECRET 2021-0255

23/03/2021
14:34

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
320/2021 -- Obra menor al Pda les Foies
001110100YJ32D00111 --

DECRET 2021-0256

23/03/2021
14:34

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
350/2021 -- Obra major a la Pl. dels Brolls, 1 esq amb
C/Primer de Maig "REFORMA DE VIVENDA EN
PLANTA BAIXA I HABILITACIÓ PL. PRIMERA" --

DECRET 2021-0257

23/03/2021
14:34

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 43/2021 -Obra menor al C/del Toro, 29 "Substitució coberta amb
demolició parcial" --

DECRET 2021-0258

23/03/2021
14:34

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 381/2021 -- RECTIFICACIÓ DE LA TARIFA
DE LA TAXA DE FEM DE 2021 DE PLAÇA
CONSTITUCIÓ, 14 --

DECRET 2021-0259

24/03/2021
13:41

Expedient PLN/2021/1 -- Convocatòria del sessió ordinària
del Ple de 29 de març de 2021

DECRET 2021-0260

24/03/2021
13:44

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 1318/2020 Llicència de legalització a l'Avinguda de la Valldigna, 13 --

DECRET 2021-0261

24/03/2021
13:44

SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 409/2021 -Inhumació T M M --

DECRET 2021-0262

24/03/2021
13:44

SIA 830018 -- POLICIA LOCAL -- Expedient 19/2021 -Construcció en C/Sant Antoni, 18-1º --

DECRET 2021-0263

24/03/2021
13:44

SIA 830178 -- 05. URBANISME -- Expedient 49/2021 -OVP del C/Convent, 19 --

DECRET 2021-0264

25/03/2021
14:47

SIA 1174497 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient
1085/2020
-SUBSTITUCIÓ
DE
COMPTADOR D'AIGUA POTABLE --

DECRET 2021-0265

25/03/2021
14:47

SIA 830007 -- SECRETARIA -- Nomenament d'A C N
com agent de la policia local interí

DECRET 2021-0266

25/03/2021

SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 409/2021 -

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

23/03/2021
14:34

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 90 de 102

DECRET 2021-0251

ACTA DEL PLE

MURTELLA. EXPEDIENT CO POSS 410/2020 --

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 415/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 122 I 123/2020 --

DECRET 2021-0268

25/03/2021
14:47

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 412/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 116 A 121/2020 --

DECRET 2021-0269

25/03/2021
14:47

SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient 413/2021 -Inhumació V B F --

DECRET 2021-0270

25/03/2021
14:47

Expedient 314/2021- aprovació ordenació de pagaments
relació P 2021 18

DECRET 2021-0271

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 435/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
27/03/2021 8:48
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 128/2020 --

DECRET 2021-0272

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 431/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
27/03/2021 8:48
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 127/2020 --

DECRET 2021-0273

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 429/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
27/03/2021 8:48
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 126/2020 --

DECRET 2021-0274

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 428/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
27/03/2021 8:48
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 124 I 125/2020 --

DECRET 2021-0275

29/03/2021
17:41

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0276

29/03/2021
17:41

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0277

29/03/2021
17:41

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0278

29/03/2021
17:41

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0279

29/03/2021
17:42

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0280

29/03/2021
17:42

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 440/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
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DECRET 2021-0267

25/03/2021
14:47

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Inhumació T M M --

ACTA DEL PLE

14:47

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0282

29/03/2021
17:42

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0283

29/03/2021
17:42

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0284

29/03/2021
17:42

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0285

29/03/2021
17:42

SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -- Expedient
406/2021 -- Nòmines març 2021 --

DECRET 2021-0286

29/03/2021
17:42

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 439/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 129 I 130/2020 --

DECRET 2021-0287

29/03/2021
17:43

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
317/2021 -- Obra menor al C/de l´Om, 33 --

DECRET 2021-0288

29/03/2021
17:43

SIA 830007 -- Expedient 288/2021 -- Decret de
nomenament de l'arquitecta superior

DECRET 2021-0289

29/03/2021
17:43

SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient 399/2021 -Obra major per canvi de transformador al pol. 16, p.526 Pla
de Corrals --

DECRET 2021-0290

29/03/2021
17:43

SIA 829833 -- Expedient 1266/2020 --Decret de resolució
de l'expedient de responsabilitat d'ALLIANZ SEGUROS
Y REASEGUROS SA --

DECRET 2021-0291

29/03/2021
17:43

SIA 829833 -- Expedient 30/2021 --Decret de resolució de
l'expedient de responsabilitat de M I G S --

DECRET 2021-0292

30/03/2021
13:52

SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient 432/2021 -CMSE Desratització, desinsectació i desinfecció dels
edificis i clavegueram municipals -- CTL

DECRET 2021-0293

30/03/2021
13:52

SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 436/2021 -2021/SUBV12. CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA
(DIPUTACIÓ) --

DECRET 2021-0294

30/03/2021
13:52

SIA 2236705 -- COMPTABILITAT PAGAMENTS -Expedient 314/2021 -- Pagament març -- Dif. S.Social
01/2017

DECRET 2021-0295

30/03/2021
13:53

SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 404/2021 -- EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA --

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

29/03/2021
17:42
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DECRET 2021-0281

ACTA DEL PLE

DE NATURALESA URBANA NÚM. 131 I 132/2020 --

DECRET 2021-0297

31/03/2021
14:24

SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 410/2021 -- EXPEDICIÓ DE LA TARGETA
D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA --

DECRET 2021-0298

31/03/2021
14:24

SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient 433/2021 -2021/SUBV11. VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS --

DECRET 2021-0299

31/03/2021
14:24

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 448/2021 -- LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 133 I 134/2020 --

DECRET 2021-0300

31/03/2021
14:24

SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -- Expedient
351/2021 -- Obra major al C/del Cine, 13 "Sustitución de
forjado cubierta y reforma de vivienda" --

DECRET 2021-0301

31/03/2021
14:24

SIA 2236705 -- COMPTABILITAT PAGAMENTS -Expedient 314/2021 -- Pagament març -- Dif.S.Social

Obert el torn d'intervencions, el regidor Sebastián Mahiques comenta que veient sols
el llistat de decrets no pots saber a què fan referència, que en les reunions d’abans
s’havia quedat en poder veure’ls.
La secretària, Elisa Armengot, li explica que activarà el llibre de decrets perquè els
regidors puguen veure tots els decrets
Finalitzat el torn d'intervencions i vist l'informe favorable de la Comissió Informativa
Municipal, els regidors i les regidores es donen per assabentats dels decrets números
166 al 393, del 2 de març fins al 30 d'abril de 2021, dels quals tenen coneixement i
tenen la relació individualitzada.

B.11 Informació remesa al Ministeri d'Hisenda sobre el termini (període)mitjà de
pagament a proveïdors (PMP), del primer trimestre de 2021

Es dóna compte del PMP del primer trimestre de 2021:
Obert el torn d'intervencions, el regidor Sebastián Mahiques pregunta si es paguen
les factures abans de trenta dies.
Li respon la secretària Elisa Armengot que la mitjana la trau el Sicalwin, però que
sol pagar-se prou prompte.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

SIA 829839 -- SECRETARIA -- Expedient 398/2021 -Accés informació pública per a veure Pla Desplegament de
MasMovil per Wifilinks --
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30/03/2021
13:53

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0296

Finalitzat el torn d'intervencions i vist l'informe favorable de la Comissió Informativa
Municipal, els regidors i les regidores es donen per assabentats del PMP del primer
trimestre de 2021, del qual tenen coneixement i tenen la documentació.

B.12 Donar compte de la constitució de l'Associació de municipis de Simat i
Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del servici de Policia Local
Es dóna compte de la constitució de l'Òrgan de govern de l'Associació de Municipis
de Simat i Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del servici de Policia
Local:

ASSISTENTS:
Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna: Víctor Mansanet Boïgues
Alcalde- President de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna: Josep Antoni Alberola
Verdú
Secretària Elisa Armengot, de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna:
Armengot Audivert.

Elisa

A Simat de la Valldigna, en el Saló de Plens la Casa Consistorial, sent les 12:46 hores
del dia set de maig de dos mil vint-i-un, i ateses les condiciones sanitàries que cal complir en
relació a les reunions presencials per la pandèmia del COVID-19, tot i guardant les distàncies
de seguretat i protecció obligatòries, per part dels assistents.
Així doncs, s’ha procedit a fer la sessió amb les persones que dalt s’indica, en la
condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió constitutiva de l’Òrgan
de govern de l’Associació de Municipis de Simat i Benifairó de la Valldigna per la prestació
conjunta del servici de Policia Local. Els assumptes tractats són els del següent:
ORDRE DEL DIA:
1.- Constitució de l’òrgan de Govern de l’Associació de Municipis de Simat i
Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de Policia.
2.- Nomenament del President de l’Associació de Municipis de Simat i Benifairó de
la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de Policia.
3.- Nomenament de la secretària Elisa Armengot de l’Associació de Municipis de
Simat i Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de
Policia..
4.- Designació del Cap de la prefectura de l’Associació de Municipis de Simat i
Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de Policia.
5.- Creació de la Comissió Mixta de seguiment de l’Associació de Municipis de

ACTA DEL PLE

Dia: 7 de maig de 2021
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SESSIÓ ORDINÀRIA ÒRGAN DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ MUNICIPIS DE
SIMAT I BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA PER LA PRESTACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICI DE POLICÍA LOCAL

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

«Sessió 01/2021

Simat i Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de
Policia.
-------------------------------------------- // ---------------------------------------Oberta la sessió per part del president i comprovat que existeix el quòrum suficient, es
mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:

1 Constitució de l’òrgan de Govern de l’Associació de Municipis de Simat i
Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de Policia.
De conformitat amb la Base Cinquena de l’Acord de Col·laboració de data 29 de
juliol de 2020 entre l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna per a l’Associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis conjuntament de
Policia Local, es declara constituït l’òrgan de Govern de l’Associació de Municipis de Simat i
Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de Policia, amb l’assistència i
representació del dos ajuntaments representats pels Alcaldes respectius del municipis.

Nomenament de la secretària Elisa Armengot de l’Associació de Municipis de
Simat i Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de
Policia.

De conformitat amb la Base huitena de l’Acord de Col·laboració de data 29 de juliol
de 2020 entre l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna per a l’Associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis conjuntament de
Policia Local, s’acorda per unanimitat que la Secretaria de l’Associació es corresponga amb
la Presidència de cadascun dels Alcaldes de l’Associació, assumint aquest càrrec el /la
Secretaria del municipi al que cada any li corresponga la Presidència, corresponent-li a la
Secretaria de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Elisa Armengot Audivert.
4.- Designació del Cap de la prefectura de l’Associació de Municipis de Simat i
Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de Policia.
De conformitat amb la Base Sisena de l’Acord de Col·laboració de data 29 de juliol
de 2020 entre l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna per a l’Associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis conjuntament de
Policia Local, el cap de la Prefectura immediata de la Policia Local s’exercirà pel funcionari
de major categoria existent en les plantilles de la policia local i en cas que hi haguera varis, la
designació es realitzarà per lliure designació per l’òrgan de govern de l’Associació.
Seguidament, per unanimitat del membres assistents es designa a l’Oficial Cap de
la Policia Local de Benifairó de la Valldigna, Ernesto García Navarro, Cap de la Prefectura

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

1

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 95 de 102

De conformitat amb la Base Cinquena de l’Acord de Col·laboració de data 29 de
juliol de 2020 entre l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna per a l’Associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis conjuntament de
Policia Local, la Presidència correspondrà per períodes alternatius d’un any a cadascun dels
Alcaldes de l’Associació, acordant-se per unanimitat que el primer any li corresponga a
l’Alcalde de Simat de la Valldigna, Victor Mansanet Boïgues.

ACTA DEL PLE

2.- Nomenament del President de l’Associació de Municipis de Simat i Benifairó de
la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de Policia.

del Cos de la Policia Local de l’Associació de Municipis de Simat i Benifairó de la Valldigna
per a la prestació conjunta del Servici de Policia, al ser el funcionari de major categoria
existent en les plantilles del Cos de la Policia Local de ambdós Ajuntaments.
1 Creació de la Comissió Mixta de seguiment de l’Associació de Municipis de
Simat i Benifairó de la Valldigna per a la prestació conjunta del Servici de
Policia.
De conformitat amb la Base huitena de l’Acord de Col·laboració de data 29 de juliol
de 2020 entre l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna per a l’Associació de municipis amb la finalitat de prestar serveis conjuntament de
Policia Local, es crearà una Comissió Mixta que estarà formada per dos representants, de
cada Corporació, sent els dos alcaldes o regidors en qui delegue, el Cap de la Policia Local de
l’Associació i un funcionari o funcionària de la Policia Local de Simat de la Valldigna i, de
manera indistinta, una del dos secretàries de l’Ajuntament o funcionari en qui deleguen.

Secretària de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna: Elisa Armengot Audivert.
Cap de la Prefectura de l’Associació: Ernesto García Navarro
Funcionari de la policia local de Simat de la Valldigna: Jose Salvador Ferrer Bofí.
No havent més assumptes a tractar, el President va cloure la sessió a les 13:43 h. del
dia 7 de maig de 2021 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta.»

Obert el torn d'intervenció, l’alcalde Víctor Mansanet comenta que ja està constituït
l’òrgan director format pels dos alcaldes i la secretària de Simat. I desprès, l’òrgan
de govern havia de proposar la creació de la comissió mixta composta pels dos
alcaldes, la secretària, el prefecte superior de la Policia Local i el que era agent cap
de la Policia Local de Simat. La Prefectura l’ocuparà un any un alcalde i el següent
l’altre.
S’ha establert la seu a Simat. Falta per traure la plaça de Benifairó que li falta, perquè

són quatre agents i ara n’hi ha tres.
Tenim un policia en segona activitat i un altre pendent de revisions mèdiques, si està
en condicions físiques per a actuar com a agent. Està pendent d’una operació.
Actualment, el quadrant els fa el cap de la prefectura, Ernest García. Falta de portar
l’armer.
Ara per ara, només el cap porta arma. A més a més, el cos disposa de dos “tasers”.
Falta per portar les taquilles per als agents.
Benifairó està pendent de comprar un cotxe de policia, perquè ara el tenen llogat.
La pandèmia ens ha ajudat a col·laborar i patrullar conjuntament.

ACTA DEL PLE

Alcalde-President de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna: Josep Antoni Alberola
Verdú

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 96 de 102

Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna: Víctor Mansanet Boïgues

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Seguidament, per unanimitat dels membres assistents, s’acorda designar com a
membres de la Comissió Mixta de seguiment els següents:

Com som el primer cas desprès de la llei, som un exemple. S’ha fet una consulta per a
poder mancomunar el servei, que haguera estat molt interessant. Tavernes no està
interessat, però Barx si, tot i que ha de crear el cos que de moment no té.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta com està la situació de la segona activitat, si
depèn de l’edat.
L’alcalde, Víctor Mansanet, respon que a partir dels 55 anys s’ha de donar si els
agents interessats la demanen, i de fet s’ha donat a un agent; però l’altre, com no és
per edat,està esperant les revisions mèdiques i és una altre tipus de procediment.
També està pendent d’operació.

Precs i preguntes

La regidor Gloria Moran diu que un veí de Simat s’ha posat en contacte amb ella per
a que llija una carta i que conste amb acta:
«DENÚNCIA PÚBLICA DE LA INDIFERENCIA I IRRESPONSABILITAT MOSTRADA PER
L’ALCALDE DE SIMAT DAVANT UN FET OCORREGUT A UN VEÍ DEL POBLE DE 87 ANYS.

Versió del veí denunciat:
El dia 30 de setembre del 2020, José Toledo Brines es dirigia cap a la Font Menor caminant
cap a les 9h del matí, com feja cada dia.
Quan va arribar al pas de vianants situat prop de l'escola, veu que dos cotxes paren i ellcreua el carrer. En passar va veure que el policia li feia gestos en la distància i xillava de
males fomes. En eixe moment no li va donar més impotencia i va seguir el passeig, perà
es va quedar cabilós per la manera d'áctuar del policia. Així, al tomar va veure que
encara estava l'agent, conegut en el poble com Carlos "Conill', i José Toledo, indignat, li
va preguntar perquà s'havia dirigit a ell d'eixes maneres ja que l'home no entenia els
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

Finalitzat el torn d'intervencions i vist l'informe favorable de la Comissió Informativa
Municipal, els regidors i les regidores es donen per assabentats de la constitució de
l'Òrgan de govern de l'Associació de Municipis de Simat i Benifairó de la Valldigna
per a la prestació conjunta del servici de Policia Local.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

De tota manera, la policia es pot jubilar als 59 anys i, de fet, el que està fent la
segona activitat ja ha manifestat la seua intenció de jubilar-se a eixa edat.

gestos tan exagerats que li havia fet abans per creuar un pas de vianants. La
conversació va pujar de to, el policia el va seguir tractant de forma irrespectuosa fins
que intenta agafar-lo el braç, i li demana que s'identifique.
El veí es nega a idenüficar-se per la manera en que ha sigut tractat. L'agent de policia
trau el mòbil, li fa una fotografia i l'home se'n va indignat. Uns dies després, jo Enrique
vaig parlar amb l'alcalde per explicar-li el que havia ocorregut i ell em va dir que
estiguera tranquil, que miraria el que havia passat i tractaria l'assumpte personalment.
Passats uns dies el propi alcalde ve a buscar-me per dir-me que estiga tranquil, que ja
estava tot arreglat. També li diu exactament el mateix a la meua gerrnana i a fa meua
neboda.
El tema sembla solucionat i s'oblida fins que en el mes de Febrer del 2021, mon tio José
Toledo rep una carta amb la denúncia posada pel policia local aquell dia, amb una
sanció económica de 800€.

El agente intenta prodeder a su identificación negándose por completo y
reemprendiendo la marcha sin su consentimiento, Todos los hechos a la entrada del
col·legio, al cual están accediendo niños menores de edad.
CALIFICACION Y SANCION DE LOS HECHOS:
Negativa a identificarse a requerimiento de Ios agentes de la autoridad.
POR ESTOS HECHOS SE PROPONE LA SANCIÖN DE 800 EUROS.

Fets que es volen denunciar respecte a l'actitud de l'alcalde:
Una vegada rebuda la denúncia em vaig dirigir a l'ajuntament per recriminar-li a l'alcalde el
que havia passat, ja que va ser ell mateix el que em va dir en el seu moment que el tema ja
estava solucionat. L'alcalde no pareixia sorprés, més bé mostrava indiferència en els seus
gestos, però al veure la meua indignació m'arriba a dir:
Si això m'ha de costar la teua amistat, jo pagaré la denúncia de la meua butxaca.
M'agradaria expressar públicament la meua inconformitat amb la redacció dels fets que
apareixen en la denúncia per diversos motius:
Ir: En cap moment es té en compte I'edat de mon tio, l'home denunciat que tenia 87 anys
2n: En la denúncia s'especifica que els fets ocorren a l'entrada de l'escola a la que accedeixen
menors d'edat. Si que posa això però no diu res de l'edat de mon tio que podria ser un
atenuant.
M'agradaria acabar dient que en Simat ens mereixem un alcalde que defense el veïns del
poble, en este cas una persona major que mai ha tingut cap problema amb ningú i que es va
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Posteriormente regresa el denunciado y se dirige hacia el agente de la siguiente
manera “oye tú que sea la última vez que me recrimines yo paso cuando me da la gana.

ACTA DEL PLE

A LAS 09:10 horas del día 30/09/2020, se encontraba usted en la calle del Mar, 2, de
Simat de Valldigna, siendo denunciado por los siguentes hechos:El agente denunciante
se encuentra realizando labores de regulación del tráfico, cuando el denunciado pasa
por un paso de peatones sin darle paso el agente, momento en que se le informa que
ha de cruzar cuando se le indique.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

Versió de l'agent denunciant:

trobar indefensa davant l'abús d'autoritat d'un dels policies locals.

Enrique Toledo Folguerá»

L’alcalde Víctor Mansanet, li respon que no creu que això haja de constar en acta
perquè és una qüestió personal, que té la suficient amistat amb la família com per
parlar amb ella sense intermediàries. No va admetre este tipus de situacions, és
indignant. La regidora no pot fer de portaveu de la família, per això existeix un
registre d’entrada i, a més, el problema ja el va tractar amb un membre d’eixa
família.
El regidor Sebastián Mahiques contesta que pot perfectament llegir una carta que li
ha donat un veí, i vol que conste en acta.

L’alcalde Víctor Mansanet contesta que eixe tipus d’actuacions per part d’una
regidora no es poden fer, que ho diu com a portaveu d’EU-SU.
El regidor Sebastián Mahiques contesta que en l’Ajuntament de Simat tots són
portaveus, que està en l’acta de constitució de l’Ajuntament.
L’alcalde Víctor Mansanet es reserva l’opinió i que no va admetre-ho. Que és un
qüestió personal. Que no coneix cap alcalde que li hagen fet açò. Bé, coneix un
alcalde i un regidor que els van fer alguna cosa molt lletja, sap qui ho va fer i no ho
ha dit mai. No va admetre-ho, li sembla una actitud molt bruta i covarda el que ha fet
la regidora.
La regidor Gloria Moran diu que ella té dret a dir.
El regidor Sebastián Mahiques diu que segons com va quedar amb l’Ajuntament de
Simat cada regidor, tots tenen la paraula.
L’alcalde li dóna la paraula a Sebastián Mahiques.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que ja va preguntar en la Comissió i la
contestació que li se va donar no és la que hi ha. Va estar parlant de la zona
enjardinada del Riu Vaca, la que dóna a la depuradora, i que tot estava solucionat.
Però que van anar a veure-ho i que hi ha una bassa impressionant allí on estan el
torradors.
El regidor José Gregori li comenta que va entrar el camió quan estava tot fangós, va
aplegar on estava el compressor i ho va solucionar. Ara s’ha d’arreglar perquè ho va
xafigar tot.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si el problema amb les aigües fecals i eixe
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El regidor Juan Vicent Bañuls comenta que s’hauria d’haver presentat una al·legació
a la denúncia.

ACTA DEL PLE

El regidor Mahiques respon que són paraules que acaba de llegir la regidora en un
Ple de l’Ajuntament de Simat.

Número: 2021-0005 Data: 15/09/2021

L’alcalde li pregunta a qui va adreçada la carta.

“xarco” que té uns 20m2 que es fa allí està arreglat.
El regidor José Gregori li respon que va anar fa tres o quatre dies i això està
arreglat. Comenta que hi ha una subvenció per arreglar-ho, ja que les arrels dels
arbres entren dins i destrossen la canonada.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si el problema dels metros cúbics que entren
en la depuradora està solucionat.
El regidor José Gregori li respon que també està solucionat; entraran uns 1.000 o
1.200 litres, la qual cosa és normal.

El regidor Sebastián Mahiques comenta respecte del tema amb les subvencions a
comerços locals, què està passant.
Li respon l’alcalde Víctor Mansanet que s’estan pagant alguns.
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L’alcalde Víctor Mansanet respon que l’obra es va fer fa un any o any i mig, gratis
per Diputació. L’arquitecte Juan José Sancirilo i ell van parlar amb els responsables
de la Diputació i que quan estigueren prop passarien. Al final li diu a Juan José
Sancirilo que respongueren per escrit, i li contestaren en març d’este any que el
problema d’erosió en el llit del riu ha provocat un punt feble i que ara s’ha traslladat
a un altre punt degut a l’obra. Una solució que es va proposar en el seu dia és
laminar el llit, però que això hui és inviable. Ha passat el temps i l’equip de govern
decideix posar-se en contacte de nou i diuen que ara no tenen gent a prop. Per tant,
l’arquitecta i ell han decidit demanar oferta a tres empreses de Simat i només ens
autoritze la Confederació es podrà actuar-hi. L’autorització ja està demanada.

ACTA DEL PLE

El regidor Sebastián Mahiques comenta que fa un any o any i mig, en un Ple, va
comentar que a l’altura del bar César es va fer un “socavó” i un muntó de pedres i
que encara està ahí esperant que vinguen els de Diputació. Que es fa un endoll
d’aigua, hi ha borró i els mosquits se’ns farten en estiu. Ja ha passat més d’un any i
no està solucionat. També des de la passarel·la cap al pont també s’hauria de mirar i
intentat si tota l’aigua acumulada i que també es fa borró i hi ha mosquits.

Li respon l’alcalde Víctor Mansanet que va enviar ell l’autorització per a collir-les,
que el dia 18 es va enviar el nom de tots els treballadors i treballadore que havien
d’entrar-hi.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta que si la porteta que hi ha en la zona
d’aparcament pot estar oberta.
Li respon l’alcalde Víctor Mansanet que la porta és d’un particular, igual com el
terreny. Que se li se va demanar la clau.
El regidor Juan Vicent Bañuls diu que quan acabe l’estiu canviaran la tanca i
obriran una porta.
La regidora Susana Alemany pregunta què passa amb el tancament del Carrer del
Toro en cap de setmana, que hi ha tanta gent que no es pot passar ni caminant, que
si passara alguna cosa i volgueren accedir no es pot.
L’alcalde Víctor Mansanet li respon que les condicions que li se van dir al propietari
d’un comerç era que havia de deixar passar una ambulància o un vehicle de resident
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El regidor Sebastián Mahiques pregunta si les taronges del Monestir estan collides.

o d’urgències.
La regidora Susana Alemany comenta que almenys hauria de deixar pas per a una
ambulància, i fins i tot a peu.
La regidora Margarita Palomares comenta que molts ajuntaments han delimitat amb
ratlles el lloc que poden ocupar, és molt visible per als policies i que si volen ocupar
més lloc que paguen més diners.
L’alcalde Víctor Mansanet respon que tot açò ja s’ha parlat amb el propietari. Que
els bars haurien de complir amb les normes i que ja s’han posat multes.
La regidora Margarita Palomares comenta que vol demanar-li disculpes a Toni
respecte a la situació de l’anterior Comissió pel problema de la tauleta, perquè no se
sentia, d’ahí la importància d’apagar els micros. A vegades no ha pogut sentir els
regidors i regidores que hi intervenien.

La regidora Margarita Palomares respon que no vol dir que no siga interessant el
que estan dient. “Tot el que tu i Sebastián heu dit en els últims plens he sentit zero, no
perquè no vullga sentir a ningú”.
La regidora Almudena Donet comenta que ella es va apunta el que va dir la regidora
Gloria «Marga l’únic que vols ser tu és la protagonista i que el senten a tu perquè
l’altre dia Sebastián va dir que no el sentia i tu vas fer com si no anara amb tu».
El regidor Antonio Magraner comenta que demana que la gent estiga presencial; no
es per fer la punyeta a ningú. Quan estaven en pandèmia estava bé, però ara altres
ajuntaments ja estan presencials.
La regidora Susana Alemany diu que si li se dóna l’opció ella de tria estar
telemàticament i que si li diuen presencial, serà presencial.
La regidora Lucia Bataller esta setmana ja podrà dir alguna cosa de l’escola, perquè
ha de passar pel Consell Escolar.
El regidor Sebastián Mahiques diu que s’alegra molt que estiguen tots presents
debatent. Felicita a la regidoria de Festes per la cultura a la fresca d’este any, que
ha estat molt millor que l’any passat i que no baixen el llistó, que sempre es pot
millorar més. Un lloc immillorable per a fer actes de música clàssica és el Monestir,
que s’ha d’insistir amb la Generalitat Valenciana perquè ho permeta.
L’alcalde Víctor Mansanet diu que també es farà una representació teatral en
l’església del Monestir per un grup d’Erasmus, cosa que també li agraeix a la
regidora de Cultura Almudena Donet.

Codi Validació: 9ZNXD7X4QJDQXP99TPJMLJGMF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 101 de 102

La regidora Gloria Moran li respon diu que no és igual en directe, que veient la cara
ja saps si està atenent-te. Mirant-la a la cara sap i l’han escoltat i en la tablet no es
pot veure.

ACTA DEL PLE

La regidora Margarita Palomares comenta que és una ferramenta molt útil, però que
ens hem d’ensenyar a utilitzar-la. I pregunta què va dir Gloria, perquè no la va
sentir.
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El regidor Antonio Magraner li fa l’explicació del perquè no tenia la tauleta.

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president clou la sessió a les 21:41 hores
del 31 de maig de 2021, i perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde,

La secretària,

Víctor Mansanet Boïgues

Elisa Armengot Audivert

- La còpia ha d’estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió ordinària celebrada, amb data 27 de juliol de
2021, després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 103
folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

Víctor Mansanet Boïgues

La secretària,
Elisa Armengot Audivert
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L’alcalde,

ACTA DEL PLE

- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
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DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
ordinària celebrada pel Ple corporatiu, amb data 31 de maig de 2021:

