
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2018. 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 20 de març de 2018 a les 17,45 h, 
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. Maite Pérez Furió els membres de la junta 
de govern local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la 
secretària - interventora Sra. Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels 
assumptes segons es detalla a continuació: 

 S'informa del contingut de l'Acta corresponent a la sessió celebrada el 19 de febrer de 
2018, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 
 

 Seguidament s'informa de la conveniència de formular la sol·licitud del Pla SOM de 
2018 - 2019, indicant l'obra a realitzar, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

PRIMER. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per 
a la realització de la següent inversió en el marc del Pla Provincial d'Obres i Serveis 
(SOM) de 2018-2019. 

Descripció de la inversió import € aplicació 
pressupostària 

FINALITZACIÓ OBRES CLAVEGUERAM CASC URBÀ 185.672,12 160.619 

 

SEGON. Adquirir el compromís de: 

- Aportar aquella part de l'import total de la / inversió / es que no cobreixi l'ajut 
concedit i que no hagi estat finançada d'una altra manera. 

- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajut o 
incompliment de les obligacions establertes per la convocatòria reguladora del Pla 
Provincial, així com de comunicar a la Diputació de València ajuts sol·licitats i / o 
obtingudes per a la mateixa finalitat. 

- Informar en el moment en què es produeixi, de qualsevol nova petició o concessió 
d'ajuda que se sol·liciti o rebi per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la 
present convocatòria. 

TERCER. Als efectes que preveu l'article 24.5 de la Llei general de subvencions, 
acceptar l'ajuda que en el marc del present Pla Provincial fora concedida per la 
Diputació de València. 

QUART. A l'efecte del que disposa l'article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 
de 28 d'abril (TRRL), 

X SOL·LICITAR assumir l'execució de la inversió descrita 



 

CINQUÈ. Autoritzar a la Diputació de València a que realitzi les gestions oportunes 
amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions tributàries 
davant de la Hisenda estatal, autonòmica, i davant de la Seguretat Social. 

 
 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient que es tramita per a la contractació del 

servei públic de recollida i transport a planta de voluminosos i restes de poda del 
municipi d'Albalat dels Tarongers, Expte PAVC 1/2018 de Serveis. 
A la vista de tot això en l'expedient i de conformitat amb el que preveu la clàusula 
"catorzena: Taula de contractació"; del plec de condicions administratives; es procedeix 
al nomenament dels membres de la Mesa, en el següent sentit: 
 Presidenta: Maite Pérez Furió 
 Vocals: Mª Dolores Lafont Avinent 
  Miguel Bonet Sancho 
  Amparo Ferrandis Prats 
 Secretària: Mª Dolores Ginés Camps 
 
Traslladar el present acord als membres de la taula i convocar-los per la seva constitució 
i obertura del sobre A, l'dia 22 de març de 2018 a les 18h. 
  

 Seguidament s'informa que en compliment de l'acord adoptat per la junta de govern en 
data 6 de febrer de 2018, sobre Decret 202/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel 
qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per pal·liar els danys 
produïts pels temporals costaners en 2017, en el annex i, en el qual es relaciona el 
"Import d'ajudes directes per a pal·liar els danys produïts pel temporal de neu, vent, 
pluja i fenòmens costaners ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies 18, 19, 20, 21, 
22 i 23 de gener de 2017 "; es concedeix una subvenció a aquest ajuntament per import 
de 16.600,00 €, per a realitzar els treballs inclosos en la memòria valorada presentada, 
es enviament invitació perquè participaran en la licitació a les següents empreses: 

- CONSTRUCCIONS FERQUE SL 
- GEOCIVIL SA 
- AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU 

De les 3 empreses convidades només 2 d'elles han presentat ofertes, que són: 

- AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU 
- GEOCIVIL SA 

Vistes les ofertes per la junta, s'acorda per unanimitat donar trasllat de les mateixes a 
l'arquitecte perquè emeti informe sobre la que considera més adequada i avantatjosa 
per a l'ajuntament. 

 Seguidament s'informa del contingut de la Resolució de 7 de març de 2018 de la 
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per 
la qual cosa es convoca els municipis i entitats locals menors de la Comunitat 
Valenciana, perquè formulin les seves sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de 



condicionament de camins rurals, per a l'exercici 2018; després de deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Reiterar la sol·licitud efectuada en l'exercici 2017, per a realitzar les actuacions 
en els camins de la Foia, Baronessa i Vell de Comediana; ajustant tècnicament 
la memòria valorada. 

2) Encarregar a la Sra. Alcaldessa la realització de tots els tràmits que siguin 
necessaris per a gestionar i executar l'acord. 
 

 Seguidament s'informa de l'escrit remès per D. Juan José Torres Ferrer, en el qual 
manifesta que el Camí de Comediana a l'altura de la Urbanització Sant Llorenç està molt 
deteriorat i perillós amb motiu de les pluges i sol·licita reparin el camí; després de 
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, requerir-li perquè aporti fotos i 
localització de les mateixes, per determinar si és o no terme municipal d'Albalat dels 
Tarongers. 
 

 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient de la Concessió Administrativa de la 
Llar dels Jubilats i concretament pel que afecta al pagament dels rebuts i tenint en 
compte que, en la clàusula sisena: obligacions bàsiques del contractista, apartat b, 
s'estipula " el concessionari atendrà pel seu compte el pagament dels rebuts del cànon 
de sanejament, aigua, subministrament elèctric, telèfon i escombraries "; i en la clàusula 
setena "Drets del concessionari", s'estipula apartat c), A obtenir de l'Ajuntament una 
compensació econòmica anual, que es prorratejarà proporcionalment per mensualitats 
completes, en el cas que el període de la concessió sigui inferior a 1 any, de 2.000 € per 
any complet, per les despeses de subministrament elèctric al qual haurà de fer front el 
concessionari i que s'ocasionen en la part del 2n local, 
Vist que, mitjançant Decret de l'alcaldia núm 254/17, de 28 de desembre de 2017, se 
l'informa al concessionari i reclama el pagament dels rebuts de subministrament elèctric 
corresponents al període comprès del 22 de desembre de 2016 al 12 de desembre de 
2017, per un import total de 4.550,27 €. 
Vist que, en data 9 de març del 2018, Enrique Hurtado Lafont sol·licita la compensació 
corresponent. 
A la vista de l'informe requerit i emès per la secretària - interventora sobre les quantitats 
degudes pel cànon de sanejament i escombraries de l'exercici 2016 i 2017, la quantia 
ascendeix a la xifrada quantitat de 840,62 €. 
 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat practicar la següent liquidació 
 
 
 
 QUANTITATS ADEUDADAS FINS DESEMBRE DE 2017 
 

- SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 2017 ........................... ... 4.550,27 € 
- CÀNON SANEJAMENT I TTRU 2016-2017 ............ ...... 840,62 € 

TOTAL ............................................. 5.390,89 € 

 COMPENSAR PER DESPESES ELECTRICITAT ANY 2017. -2.000 € 



   Deguda .................................. ... ..3.390,89 € 

I d'acord amb el que disposa la reiterada clàusula sisena del contracte de concessió 
administrativa de la Llar dels Jubilats: 

1) Requerir perquè, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent a la 
present notificació, ingressi l'esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS 
NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (3.390,89 €) en el 
compte d'aquest ajuntament ES63 2038 6509 7364 0000 0428, s'acompanyaran 
justificants de les liquidacions. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa del contingut de l'informe emès per l'auxiliar administrativa en 
data 7 de març del 2018, que diu així: 
"Després de realitzar una revisió de tots els expedients dels casellers concentrats a la 
Casa Consistorial, a la Urbanització Els Tarongers i al Pla de Pavia; s'han observat les 
següents incidències: 

- Pel que fa al caseller Núm 1 situat a Pla de Pavia, atorgat a l'abonat D. Oscar 
Ricardo Catalina Rak; en l'Expedient consta: 

 La sol·licitud del caseller amb data 2016.01.21 Núm entrada 79. 
 La notificació de concessió del mateix amb data 2016.05.31 amb núm de 

sortida 242, sense lliurar a D. Oscar Ricardo Catalina Rak. 
 El contracte sense formalitzar. 
 I les claus de l'esmentat caseller es troba en aquest Ajuntament. 

Després trucada telefònica amb D. Oscar Ricardo Catalina Rak, en principi 
manifesta que segueix interessat en el citat caseller, però després ens avisa que per 
circumstàncies personals que ja no està interessat. 

- Pel que fa al caseller Núm 12 situat a Pla de Pavia, atorgat a D. Francisco Peris 
Mercader en representació de l'Associació de Veïns "El Castellet de Comediana"; 
en l'expedient hi ha constància de recepció de la notificació de concessió de 
l'esmentat caseller en data 2016.11.24, el contracte del mateix sense formalitzar i 
les claus del caseller es troben a l'Ajuntament. 
Després d'haver-nos posat en contacte mitjançant trucada telefònica manifesten 
que l'associació es va dissoldre i que ja no estan interessats en el caseller. 
 

A la vista de l'informe es proposa donar de baixa els següents rebuts: 
 

- De l'caseller N.º 1 de Pla de Pavia titular D. Oscar Ricardo Caterina Rak, els rebuts 
del 2016 i 2017 i baixa amb efecte de 2018. 
 

- Del caseller Núm 12 de Pla de Pavia titular ASSOCIACIÓ DE VEÏNS "EL 
CATELLET de Comediana", els rebuts del 2016 i 2017, i baixa amb efecte de 
2018. 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la proposta anteriorment 
transcrita en tots els extrems plantejats. 



 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa sobre l'expedient de Modificació 
de crèdits Núm 2/18, per incorporació de romanents que diu així: 
Vist el que antecedeix en l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de 
crèdits Núm 2/2018 en la modalitat d'incorporació de romanent de crèdit, tenint en 
compte que d'acord amb els que preveu la base 11 de la d'execució del pressupost de 
2018, l'aprovació de l'expedient correspon a la junta de govern sise tracta d'incorporar 
crèdits que emparin exclusivament despeses amb finançament afectat i vistos i llegits 
els informes de Secretaria i intervenció previstos per les lleis, proposo a la junta de 
govern l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Núm 2/2018, del Pressupost 
vigent en la modalitat d'incorporació de romanent de crèdit, d'acord al següent detall: 
 
Altes en aplicacions de despeses 
 
165 61900 SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS 
 
Altes en concepte d'Ingressos 
 
791 FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL  
 29.216,56 € 
 
911 PRÉSTEC BONIFICAT       29.216,56 € 
 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
 
 

 
PARTIDA 

 
IMPORT 

165 61900 
SUBSTITUCIÓ LLUMS 
URBANITZACIÓ ELS 

TARONGERS 

58.433,12 

TOTAL 58.433,12 

 
Es finançarà amb càrrec a la següent: 
 
791 FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL  
 29.216,56 € 
 
911 PRÉSTEC BONIFICAT       29.216,56 € 
 
TOTAL INGRESSOS        58.433,12 € 
 



SEGON. Aprovat per la junta de govern local serà d'execució immediata, l'acord 
adoptat. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Núm 2/2018, del Pressupost 
vigent en la modalitat d'incorporació de romanent de crèdit, d'acord al següent detall: 
 
Altes en aplicacions de despeses 
 
165 61900 SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS 
 
Altes en concepte d'Ingressos 
 
791 FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL  
 29.216,56 € 
 
911 PRÉSTEC BONIFICAT       29.216,56 € 
 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
 

 
PARTIDA 

 
IMPORT 

165 61900 
SUBSTITUCIÓ LLUMS 
URBANITZACIÓ ELS 

TARONGERS 

58.433,12 

TOTAL 58.433,12 

 
Es finançarà amb càrrec a la següent: 
 
791 FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL  
 29.216,56 € 
 
911 PRÉSTEC BONIFICAT       29.216,56 € 
 
TOTAL INGRESSOS        58.433,12 € 
 
 
SEGON. Aprovat per la junta de govern local serà d'execució immediata, l'acord 
adoptat. 
 

 Seguidament s'informa del contingut de la certificació del subministrament i instal·lació 
"SUBSTITUCIÓ LLUMS A LA URBANITZACIÓ ELS TARONGERS" primera i 



única corresponent al mes de gener i febrer de 2018, redactada per l'empresa contractista 
IMESAPI SA amb CIF: A28010478 per import de QUARANTA- QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS (44.463,00 €) més l'IVA corresponent 
que ascendeix a NOU MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS aMB VINT 
CÈNTIMS (9.337,23 €) amb la conformitat del tècnic director de la mateixa, es 
procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat: 

1) Aprovar la certificació única del contracte de subministrament i instal·lació 
denominat "SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS", 
per import de QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
TRES EUROS (44.463,00 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a NOU MIL 
TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (9.337,23 €), 
TOTAL CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS EUROS AMB 
VEINTETRES CÈNTIMS (53.800,23 €). 

2) Ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165 61900 
SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS. 

3) Aprovar la factura núm 2018/05 emesa pel redactor i director del 
subministrament D. FRANCISCO RAMON CIVERA NAVARRE, l'import 
ascendeix a: 

Honoraris per redacció de memòria tècnica i projecte de 
renovació de l'enllumenat públic de CM-6 (Tarongers) del 
municipi d'Albalat dels Tarongers 

 

Honoraris per Direcció d'Obra i CFO corresponents a 
l'anterior concepte 

 

2.680,19 

 

 

1.148,64 

SUBTOTAL 3.828,83 

IVA (21%) 804,05 

TOTAL 4.632,88 

IRPF (15%) -574,32 

TOTAL NET (LÍQUID A PERCEBRE) 4.058,56 

 
Ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165 91600 
"SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS" 
 

4) Traslladar el present acte al IVACE i encarregar a la Sra. Alcaldessa la 
subscripció de tots els documents fossin necessaris per fer complir l'acord i 
justificació del pagament corresponent  

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres Núm 48/2017 incoat 
a instància de D. José Vicente Roda Gil i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte 
que presta serveis en aquest ajuntament, que diu així: 
 

LLICÈNCIA D'HABILITACIÓ  



José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat del Tarongers, en 
relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 

 sol·licitant:  JOSE VICENTE RODA GIL 

 DNI:   33413410-E 

 domicili:  C / Palància, nº 1 - 11. 46.149, Gilet. 

 En representació de:  

 obra:   HABILITACIÓ D'HABITATGE 

emplaçament: PARTIDA S-12. PARCEL·LA 3 

CAMÍ DE SEGART. 

46.591 Albalat dels Tarongers. 

 Referència cadastral: 7081802YJ2977S0001DA 

Expte .: 48/2017  

Emet el següent:INFORME  

PRIMER: Documentació presentada: 

 Sol·licitud de llicència d'obres. 
 Exemplar del projecte de "habilitació d'habitatge unifamiliar aïllat" en format paper. 

Visat. 
 Exemplar del projecte de "habilitació d'habitatge unifamiliar aïllat" en format digital. 

Visat. 
 Fitxa urbanística visada. 
 Fitxa estadística edificació i habitatge. Visat. 
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Visat. 
 Fitxa estadística edificació i habitatge, visat.  
 Estudi de Gestió de Residus, segons Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 13-02-
08). 

 Nomenament de tècnic director de l'obra i coordinador de seguretat i salut. En projecte. 
 
SEGON: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  

 

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'inici de les Obres:  

 Registre d'Empreses Acreditades (REA) en el sector de la construcció del contractista 
de les obres. 

 
QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. 



CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998 . CTU), se sol·licita 
Llicència d'Obres en: 
 
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 

L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix: 

"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament 
(Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre 
no s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en 
ells es determinin, provisionalment ia efectes de control i sanejament de les edificacions 
existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris 
establerts en les normes urbanístiques en vigor. 

El Camí de Segart no té algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar a les 
parcel·les de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un Pla Especial 
de Reforma Interior per tal de completar les infraestructures urbanes, per tant, és 
d'aplicació l'art. 104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers. 

El tècnic redactor del projecte justifica que l'edificació compleix amb els paràmetres 
de la NNSS, pel que fa al nombre màxim d'altures permeses, altura de cornisa, front 
de façana, dimensions mínimes de parcel·la, ocupació i edificabilitat permesa.  

El mateix, s'indica en la fitxa urbanística que no s'alteren els paràmetres urbanístics 
respecte a l'edificació existent. No hi ha increment de volum ni d'edificabilitat. 

CINQUÈ: Terminis d'execució: 

Donades les característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per 
a l'execució de l'obra sol·licitada a comptar de la data de concessió de llicència 
urbanística d'obra:  

 Inici de l'obra: 6 mesos 
 Interrupció màxima: 6 mesos 
 Finalització de l'obra: 12 mesos 

 

SISÈ: Incidències al Projecte: 

 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres realitzades es s'ajustin al que sol·licita i pressupostat, quedant 
CONDICIONADA a: 
 
1r.- A aportar la documentació indicada en l'apartat tercer amb anterioritat a 
l'inici de les obres.  



3r.- L'execució de les obres d'acord amb els terminis indicats a l'apartat cinquè.  
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

1) Autoritzar al Sr. José Vicente Roda Gil la realització de les obres d'habilitació 
de l'immoble situat a la partida S-12 Parcel·la 3, referència cadastral 
7081802YJ2977S0001DA, conformement al projecte presentat redactat per 
l'arquitecte D. José Vicente Torres Alegria nº col·legiat 5.969, que consta en 
l'expedient. 
Condicionada al fet que previ a l'inici de les obres haurà d'aportar el REA del 
contractista de l'obra, així com el compliment dels prescripcions generals que 
figuren a les normes urbanístiques de planejament local i al previ pagament de 
l'impost i taxa corresponents, tenint en compte que la llicència es considera 
atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 11/2017 incoat a 
instància de D. Miguel Àngel Santonja Prats i del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, que diu així: 
 

LLICÈNCIA D'OBRA  

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 

 sol·licitant:  MIGUEL ANGEL Santoja PRATS 

 DNI:   44520483-G 

 domicili:  C / Reina, nº 80, BJ. 46011, València. 

 En representació de:  

obra: Substitució de finestres, reparació de mur i reforma de 
cuina. 

emplaçament: PD-S12, Nº 8. CORRAL BLANC 

REF CADASTRAL: 7184402YJ2977S0001RA  

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   11/2017  

Emet el següent:INFORME  

PRIMER: Documentació presentada: 

 Sol·licitud de llicència d'obres. 
 Fitxa cadastral. 
 Fotografies de l'estat actual de l'immoble i de la zona on es pretén actuar. 
 



Documentació presentada en 19 de gener de 2018: 
 

 Pressupost per capítols amb desglossament de l'IVA. 
 Descripció i ubicació del mur que es pretén reparar. 

 
SEGON: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  

 

TERCER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. 
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998 . CTU), se sol·licita 
Llicència d'Obres en: 
 
2. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 
 

D'acord amb el que estableix l'article 103 de les NNSS. Plans especials de sanejament: 

"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia s'hauran de redactar 
plans especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte completar les 
infraestructures a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl de xarxa de 
clavegueram i estació depuradora . " 

La partida del Camí de Segart no té completes les seves infraestructures urbanes. No 
disposa de PRI aprovat. 

L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix: 

"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament (Els 
Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre no 
s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en ells 
es determinin, provisionalment ia efectes de control i sanejament de les edificacions 
existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris 
establerts en les normes urbanístiques en vigor. " 

El Camí de Segart no té algunes infraestructures necessàries per a dotar a les parcel·les 
de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un Pla Especial de Reforma 
Interior per tal de completar les infraestructures urbanes. 

Únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no pertorbar 
la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn. 

QUART: Condicions de tanca. 

En el sòl residencial extensiu les tanques de les parcel·les s'han de fer d'obra 
massissa fins a un màxim de 0,70 metres d'alçada, amb terminació fins a un màxim 
total de dos metres amb tanca metàl·lica o gelosia calada. 

CONCLUSIÓ: 



Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al sol·licitat i pressupostat, condicionada a: 

 
1- L'indicat en l'apartat TERCER. 

 
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, sigui corda per 
unanimitat: 

1) Autoritzar a D. Miguel Àngel Santonja Prats la realització d'obres en l'immoble 
situat en PD-S12 nº 8 Corral Blanc, parcel·la cadastral 
7184402YJ2977S0001RA, consistents en substitució de finestres, reparació de 
mur i reforma de cuina, conformement al pressupost presentat realitzat per DI 
BALAGUER SL, amb CIF: B-97.897.359. Tenint en compte que la tanca de la 
parcel·la haurà de realitzar d'obra massissa fins a un màxim de 0,70m d'alçada, 
amb terminació fins a un màxim total de 2m de tanca metàl·lica o gelosia calada 
i que únicament es podran emprendre en l'immoble urbà obres de manteniment 
necessàries per no pertorbar la seguretat, salubritat, ornament i paisatge de 
l'interior. 
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren 
a les normes urbanístiques de planejament local i al previ pagament de l'impost 
i taxa corresponents, tenint en compte que la llicència es considera atorgada 
sense perjudici de tercers i estalvi al dret de propietat. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística Núm 14/17 incoat a 
instància de Cathy Ryan sobre la parcel·la 48 del polígon 17 i de l'informe emès per la 
tècnic agrícola en data 8 de març de 2018 que diu així: 
 

Elvira Domínguez García, Enginyer Tècnic Agrícola, actuant com a Tècnic municipal 
de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers i amb relació a la sol·licitud presentada per 
CATHY RYAN la Parcel·la 48 del Polígon 17 
 
 



 
 
PRIMER.- Que la parcel·la aquesta situada segons les Normes Subsidiàries del 
municipi en sòl no urbanitzable COMÚ 

 
 

 Art 113 "En el sòl no urbanitzable genèric o comú s'admeten els següents usos: 

 - Principals: agrícola, ramader i forestal. 

 - Prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlat 



SEGON.- La Parcel·la està situada dins l'àmbit del PORN del Parc Natural de la Serra 
Calderona, Zona d'Influència "àrea de predomini agrícola" 

 

 

A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 8 de març de 2018. 
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 

 
 Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística Núm 8/2017 incoat a 

instància d'Elvira Furió Gamón, sobre la parcel·la 279 del polígon 5 i de l'informe emès 
per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 15 de març de 2018 que 
diu així: 

INFORME URBANÍSTIC 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'informe urbanístic: 

 sol·licitant:  ELVIRA FURIÓ GAMÓN 

 DNI:   73501239-R 

 domicili:  C / Mig, nº 34 

Albalat dels Tarongers. 46.591 

 En representació de:  

 parcel·la:   POLIGON 5, PARCEL·LA 279 

 Referència Cadastral: 46010A005002790000EU 



Emet el següent: INFORME 

PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries 
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 ( 05/03/1998. CTU). 

SEGON: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la està classificades com a sòl 
no urbanitzable comú. 

TERCER: Segons NNSS, en el sòl no urbanitzable comú s'admeten els següents usos: 

- Principals: Agrícola, ramader i forestal. 
- Permès: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries, 

directament vinculades a les activitats dels usos principals. 
- Prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlats. 

 
El sòl no urbanitzable està subjecte a les limitacions urbanístiques i edificatòries, 
que eliminin la possibilitat de formació de nucli de població. 

D'acord amb el que estableix l'article 115 de les NNSS es podran dur a terme les següents 
actuacions: 

- Edificacions que guardin relació amb el terreny i destí de la finca. 
- Habitatges familiars aïllades. 
- Edificacions d'interès públic i social que s'hagin d'instal·lar en aquest mitjà. 
- També s'ubicaran en aquesta classe de sòl aquelles activitats que per mandat de la 

legislació específica que els sigui aplicable han d'emplaçar-fora dels nuclis 
urbans. 

Les condicions d'edificació d'aquest sòl són les següents: 

- Parcel·la mínima de 10.000 m². 
- L'edificabilitat màxima serà de 0,02 m² de parcel·la. 
- L'alçada màxima de l'edificació serà 6,50 m de cornisa, equivalent a dues plantes. 
- La distància mínima entre edificacions serà de 100 m. 
- En la parcel·la es podrà inscriure un cercle de 15 m de radi, amb centre en el punt 

on es projecta l'edificació. 
- La separació a límits de parcel·la serà de 10 m com a mínim. 
- No s'admetrà tancament de terrenys amb elements d'obra opacs per sobre de 40 

cm d'altura. 
- Per edificacions destinades a habitatge unifamiliar haurà de respondre, en tots els 

seus paràmetres i especialment pel que fa a volum edificat total, a les 
característiques habituals d'aquest tipus d'edificacions. 
 

Els habitatges familiars aïllats, sigui quina sigui la composició o estructura interna, 
estaran subjectes a les següents condicions:  

 
- No podran situar-se en sòls d'explotació agrícola d'alt rendiment, o que mereixin 

especial protecció. 
- Tindran garantit l'accés a través de camins públics o privats. 
- Els abocaments es realitzaran a través de fossa sèptica depuradora. 



- Tindrà garantit el subministrament d'aigua potable com a requisit previ a la seva 
construcció. 

- No es permetran tanques tancades que produeixin impacte ambiental. 
 

QUART: Haurà de complir el que disposa la Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i 
altres específiques. 
 
En l'art. 197 de la LOTUP cita que la zonificació del sòl no urbanitzable podrà preveure, 
en funció de les seves característiques i amb caràcter excepcional, l'ús habitatge 
unifamiliar subjecta a les condicions establertes en el mateix article. 
 
D'acord amb el que estableix l'Article 201 de la LOTUP, els actes d'ús i aprofitament en 
sòl no urbanitzable que preveu l'article 197, paràgrafs a, bic d'aquesta llei, seran 
autoritzables per l'ajuntament mitjançant l'atorgament de les corresponents llicències 
municipals, sense prèvia declaració d'interès comunitari. En aquests casos, a més dels 
informes o les autoritzacions legalment exigibles, s'han d'emetre informes per les 
conselleries competents per raó de la matèria, havent d'incorporar-se en les llicències 
corresponents les condicions incloses en els mateixos. La sol·licitud d'aquests informes o 
autoritzacions s'efectuarà prèvia comprovació per l'ajuntament de la compatibilitat 
urbanística de l'actuació sol·licitada. 
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte en data 15 de març de 2018. 
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 

 
 Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística Núm 9/17 incoat a 

instància de Consolació R. Alfonso Sanchez sobre la parcel·la cadastral 
7284109YJ2977S0001QA situada en PD S-12 Núm 70 Cami de Segart i del inform 
emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, en data 15 de març de 
2018 que diu així: 

INFORME URBANÍSTIC 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'informe urbanístic: 

 sol·licitant:  CONSOLACIÓ R. ALONSO SANCHEZ 

 DNI:   19073860-i 

 domicili:    

 En representació de:  

 situació:  PD S-12, Nº 70. Cami de Segart 

 Ref. Cadastral:  7284109YJ2977S0001QA  

Emet el següent: INFORME 



PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries 
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 ( 05/03/1998. CTU). 

SEGON: Segons l'especificat en les NNSS, la parcel·la està situada en sòl classificat 
com a sòl urbà, qualificada com Residencial Extensiu, amb les següents condicions 
urbanístiques: 
Condició de solar 

Superfície mínima de parcel·la:  600 m² 

Longitud mínima de façana:  15 m 

Diàmetre mínim cercle inscrit: 20 m 

edificabilitat 

Ocupació màxima d'edificabilitat:  40 per cent de la superfície. 

Separació a límits mínima a carrer:  5 m 

Separació a límits mínima a altres prop: 3 m 

Coeficient màxim d'edificabilitat:  0,3 m² st / m² sòl 

Nombre màxim de plantes:   2 

TERCER: L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix: 

"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament (Els 
Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre no 
s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en ells 
es determinin, provisionalment ia efectes de control i sanejament de les edificacions 
existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris 
establerts en les normes urbanístiques en vigor. 

El Camí de Segart no té algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar a les 
parcel·les de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un Pla Especial 
de Reforma Interior per tal de completar les infraestructures urbanes, per tant, és 
d'aplicació l'art. 104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers. 

 

QUART: Segons el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana, la parcel·la està 
inclosa en zona d'influència -àrea urbanitzada del PORN Calderona.  

 
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte en data 15 de març de 2018. 
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 

 



 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient 1/18 per infracció urbanística incoat 
per l'ajuntament contra D. Àngel Toledo Ordoñez per la realització d'obres sense 
llicència en la parcel·la 58 del polígon 13 referència cadastral 5813018YJ2952S0001EP, 
i del contingut de l'informe emès per la secretària en data 15 de març del 2018, que diu 
així: 

INFORME 

En compliment de l'ordenat per l'alcaldia mitjançant provisió de data 12 de gener 
2018, s'emet aquest informe en base als següents, 

ANTECEDENTS 

Primer.- Amb data 2 de juny de 2016, per part de l'Auxiliar de policia NIP 
46.591.001 s'emet informe sobre nova construcció d'habitatge sense llicència en la 
parcel·la amb referència cadastral 5813018YJ2952S0001EP. (Doc. 1) 

Segon.- Amb raó a l'anterior, s'intenta notificar el 20 de juny de 2016 
infructuosament Decret d'Alcaldia 59/2016 ordenant la suspensió de l'obra. (Doc. 2) 

Tercer.- En data 29 d'agost de 2017, en un segon intent de notificació, 
s'aconsegueix notificar al senyor Àngel Ordoñez Toledo la paralització de l'obra d'acord 
amb el Decret dalt esmentat. (Doc. 3) 

Quart.- En contestació a notificació rebuda el 29 d'agost de 2017, es presenta en 
el registre d'aquest Ajuntament entrada 1703/17 en data 26 d'octubre del mateix any per 
part de Vicente Manuel García Agut, actuant en nom d'Ángel Ordoñez Toledo , aportant 
documentació relativa a la possible legalització de l'obra. (Doc. 4) 

Cinquè.- En vistes de tot això, per part de l'Alcaldessa s'emet Providència el 12 de 
gener de 2018 instant als serveis tècnics municipals a què inspeccionasen i emetessin 
informe relatiu a la situació de l'obra ia la possible legalització. (Doc. 5) 

Sisè.- Es redacta informe per part de l'arquitecte municipal d'acord amb 
Providencia d'Ajuntament, el 8 de febrer de 2018. (Doc.6) 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana 
 

- Normes Subsidiàries d'Albalat dels Tarongers. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 Segons el parer de la informant, la legislació aplicable al cas que ens ocupa ve 
recollida en els següents articles: 



1. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana: 

 
- Article 213, relatiu als actes subjectes a llicència: 

"Estan subjectes a llicència urbanística, en els termes de la present llei i sense perjudici 
de les altres autoritzacions que siguin procedents d'acord amb la legislació aplicable, 
tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular els 
següents:  

a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta. " 

- Article 219 enunciant de les condicions d'atorgament de les llicències: 
«1.Les llicències s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions de la legislació i 
del planejament, excepte el dret de propietat i sense perjudici del de tercers. 
 
2.La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les llicències seran els del moment 
de la seva concessió, llevat que aquesta es produeixi fora del termini legalment establert, 
en aquest cas, són aplicables els vigents en el moment de la sol·licitud. 
 
Quan les llicències urbanístiques resultin sobrevenidamente disconformes amb el 
planejament podran ser revocades si la conservació total o parcial de l'acte administratiu 
no fos possible, amb reconeixement al seu titular de la indemnització que correspongui 
per aplicació de la legislació estatal. 
 
3.El procediment per a la concessió de llicència només s'entendrà iniciat quan la petició 
vaja acompanyada d'un projecte tècnic i dels altres documents indispensables per a dotar 
de contingut la resolució. 
 
4.La denegació de les llicències urbanístiques haurà de ser motivada. 
 
5.Les entitats locals han de denegar, en exercici de la seva potestat de defensa i 
recuperació dels béns de domini públic, les llicències l'atorgament permeti l'ocupació 
il·legal dels mateixos. " 
 

- Article 231, sobre la reacció administrativa davant l'actuació il·legal: 
«1. Les actuacions que contravinguen l'ordenació urbanística donaran lloc a l'adopció 
per l'administració competent de les següents mesures: 
 
a) Les dirigides a la restauració de l'ordre jurídic infringit i de la realitat física alterada 
o transformada com a conseqüència de l'actuació il·legal.  
 
b) La iniciació dels procediments de suspensió i anul·lació dels actes administratius en 
què pogués emparar l'actuació il·legal.  



c) La imposició de sancions als responsables, prèvia la tramitació del corresponent 
procediment sancionador, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils o 
penals.  
 
2. Les mesures de protecció de la legalitat urbanística i el restabliment de l'ordre jurídic 
pertorbat tenen caràcter real i arriben a les terceres persones adquirents dels immobles 
objecte d'aquestes mesures.  
 
3. Els òrgans competents per a la iniciació d'un expedient de disciplina urbanística de 
comunicar la resolució o acord d'incoació del procediment sobre disciplina urbanística 
al registre de la propietat a l'efecte de la seva inscripció en el mateix. " 
 

- Article 232, relatiu al caràcter inexcusable de l'exercici de la potestat: 
"L'adopció de les mesures de restauració de l'ordre urbanístic infringit és una 
competència irrenunciable i d'inexcusable exercici per l'administració actuant. Ni la 
instrucció de l'expedient sancionador, ni la imposició de multes exonera a l'administració 
del seu deure d'adoptar les mesures tendents a la restauració de l'ordre urbanístic 
infringit, en els termes que estableix aquesta llei. " 
 

- Article 233 sobre obres d'edificació sense llicència, o sense ajustar-se a les seves 
determinacions, en curs d'execució: 

«1. Quan els actes d'edificació o ús del sòl es realitzaren sense llicència o ordre 
d'execució, l'alcalde, i si és el cas, la conselleria competent en urbanisme, d'ofici oa 
instància de part, comprovat que estos manquen d'autorització urbanística, ordenarà, 
sense més tràmit, la suspensió immediata de les obres o el cessament de l'ús en curs 
d'execució o desenvolupament. De la mateixa manera es procedirà quan l'obra estigui 
subjecta a declaració responsable i aquesta s'hagi omès o quan es pretenguin executar 
en l'esmentat règim obres subjectes a llicència. 
 
2. La notificació de l'ordre de suspensió podrà realitzar-se, indistintament, al promotor, 
al propietari, al responsable de l'acte o, si no, a qualsevol persona que es trobi en el lloc 
d'execució, realització o desenvolupament, i estigui relacionada amb el mateix, així com 
a les companyies subministradores de serveis públics, perquè suspenguen el 
subministrament. L'ordre de suspensió s'ha de comunicar, així mateix, al registre de la 
propietat per a la seva constància mitjançant nota marginal. 
 
3. Quan els actes d'edificació o ús del sòl es realitzaren amb llicència o ordre d'execució, 
però sense ajustar-se a les condicions en ella establertes, l'alcalde, d'ofici oa instància 
de part interessada, es dirigirà al promotor, constructor i tècnic director , assenyalant 
les anomalies observades i els concedirà el termini de deu dies per al·legar el que al seu 
dret convingui. La falta injustificada de contestació dins de l'esmentat termini implica 
l'acceptació de les irregularitats assenyalades, per la qual cosa s'ha d'acordar de manera 
immediata per l'alcalde la paralització de les obres o la prohibició dels usos, amb 
comunicació a les companyies subministradores de serveis públics. La mateixa regla és 



aplicable a les obres executades o en execució mitjançant declaració responsable, quan 
aquesta sigui exigible, 
 
4. Si pels responsables s'addueix la conformitat de la llicència o ordre d'execució amb 
l'actuació urbanística, se'ls convocarà perquè dins dels quinze dies següents es personen 
en el lloc on aquesta es dugui a terme, s'examinaran els detalls de la mateixa 
conjuntament amb la inspecció urbanística i estenent-se la corresponent acta subscrita 
per tots els compareixents, a la vista de la qual l'alcaldia es pronunciarà segons 
procedeixi, permetent la prossecució de l'activitat o especificant un termini per a la seva 
adequació a les condicions de la llicència, vençut el qual sense que aquesta es produeixi 
tindrà lloc la paralització. " 
 

- Article 238, relatiu restauració de la legalitat urbanística 
«1. L'expedient de restauració de la legalitat conclourà mitjançant una resolució en què 
s'ordenarà l'adopció, segons els casos, de les següents mesures: 

a) Si es tracta d'obres d'edificació, no legalitzables durant el desenvolupament i 
l'execució urbanística del planejament vigent en el moment en què va ser realitzada la 
infracció urbanística, les operacions de restauració consistiran en la demolició de les 
edificacions realitzades il·legalment. 

b) En els casos de demolició indeguda, la restauració consistirà en la reconstrucció del 
que demolit, quan això sigui procedent. 

c) En el supòsit de parcel·lacions il·legals, les operacions de restauració consistiran en 
la reagrupació de les parcel·les, la qual, segons els casos, podrà venir acompanyada de 
la rompuda de camins, desmunt o desmantellament de serveis, demolició de tanques i 
qualssevol altres que resultin necessàries a tal fi. 

d) En funció de l'actuació de què es tracti, les operacions de restauració consistiran, a 
més, en l'execució de totes aquelles operacions complementàries necessàries per a tornar 
físicament els terrenys, edificacions o usos a l'estat anterior a la vulneració. 

e) Quan sigui procedent, en l'ordre de cessament definitiu de l'activitat. 

2. Complementàriament a l'adopció de les mesures de l'apartat 1 anterior, 
l'administració actuant acordarà: 

a) El cessament del subministrament d'aigua, energia elèctrica, gas i telefonia. A aquest 
efecte, l'administració urbanística actuant notificarà l'ordre de restauració de la legalitat 
a les empreses o entitats subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i telefonia, a fi 
que procedeixin en el termini de deu dies a la suspensió dels corresponents 
subministraments . La suspensió dels subministraments només podrà alçar-se una vegada 
que s'hagi procedit a la legalització de les obres, usos o edificacions respectives, 
mitjançant notificació expressa en este sentit de l'administració a les empreses 
subministradores. 



b) La inhabilitació d'accessos, quan això resulte procedent, d'acord amb el procediment 
i les garanties establerts per la legislació estatal vigent. 

c) L'anotació de la resolució administrativa ordenant la restauració de la legalitat 
infringida en el registre de la propietat, en els termes que estableix la normativa registral. 

d) La comunicació de l'ordre de restauració a l'organisme encarregat del cadastre 
immobiliari, per la seva constància. " 

- Article 239, sobre les mesures cautelars: 
«1. Iniciat el procediment, es poden adoptar per l'òrgan competent per a la resolució del 
mateix totes les mesures cautelars que siguin necessàries per garantir l'eficàcia de la 
resolució final. L'acord d'adopció haurà de ser motivat. 

2. En tots els supòsits en què s'acorde la paralització d'obres o actuacions, l'interessat 
haurà de retirar els elements, materials o maquinària preparats per a ser utilitzats, en el 
termini dels cinc dies següents a la notificació de l'ordre de paralització. En el cas que 
l'interessat no hagués procedit a la retirada dels materials i maquinària, l'autoritat que 
va suspendre les obres podrà retirar-la o precintar, a costa de l'interessat. Els materials 
i maquinària retirats quedaran a disposició de l'interessat, que satisfarà les despeses de 
transport i custòdia. " 

- Article 240, relatiu al procediment de restauració de la legalitat urbanística: 
«1. Instruït l'expedient i formulada la proposta de mesura de restauració de l'ordenació 
urbanística vulnerada, la mateixa serà comunicada al registre de la propietat als efectes 
que estableix la legislació estatal de sòl i notificada als interessats perquè puguin 
formular al·legacions. Transcorregut el termini d'al·legacions, o desestimades aquestes, 
l'òrgan competent ha d'acordar la mesura de restauració que corresponga, a costa de 
l'interessat, concedint un termini d'execució. 

2. El termini màxim per notificar i resoldre l'expedient de restauració de la legalitat 
urbanística serà de sis mesos, termini que començarà a comptar-se: 

a) Si no s'ha sol·licitat la legalització, el dia en què finalitzi el termini atorgat en el 
requeriment de legalització. 

b) Si s'ha sol·licitat la legalització, el termini s'iniciarà el dia en què es dicti l'acte 
administratiu resolent sobre la llicència urbanística o autorització administrativa de què 
es tracti. 

c) En els supòsits en què el procediment s'hagi paralitzat per causa imputable a 
l'interessat, s'interromprà el termini per resoldre. 

3. L'òrgan actuant pot suspendre l'execució de l'ordre de restauració fins que la resolució 
sigui ferma per via administrativa. En particular, es pot suspendre l'execució de l'ordre 
de restauració quan a través de la tramitació d'algun instrument de planejament de 
desenvolupament del planejament general o de la gestió urbanística, es pogués legalitzar 
l'actuació afectada sense llicència de forma sobrevinguda i la fes innecessària , un cop 
aprovat l'instrument. 



4. També es suspendrà l'execució de l'ordre d'enderrocament quan concorrin totes les 
circumstàncies següents: 

a) Que l'interessat acrediti que ha demanat en la forma deguda les llicències o les 
autoritzacions necessàries per la legalització, així com la documentació que ha 
d'acompanyar la sol·licitud de les llicències o les autoritzacions. 

b) Que l'interessat formalitzi davant l'administració una garantia en quantia no inferior 
al 50% del pressupost de les actuacions de reposició, mitjançant alguna de les formes 
admeses en la legislació de contractes de les administracions públiques. " 

2. Pel que fa a les Normes Subsidiàries: 
- Article 103: 

"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia, s'hauran de 
redactar plans especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte 
completar les infraestructures a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl 
de xarxa de clavegueram i estació depuradora. " 

- Article 104.3: 
"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament 
(Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre 
no s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en 
ells es determinin, provisionalment, i als efectes de control i sanejament de les 
edificacions existents es podrà atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació 
als criteris establerts en les normes urbanístiques en vigor ". 

A la vista de tot això, es proposa a la junta de govern local: 

Primer.- Denegar la llicència per legalitzar l'obra situada en el polígon 13 parcel·la 
cadastral 58130118YJ2952S0001EP, ja que es tracta d'obres d'edificació de nova planta, 
no legalitzables actualment per incomplir les condicions urbanístiques establertes a 
l'article 104.3 de les normes urbanístiques de planejament local. 

Segon.- Iniciar procediment de protecció de la legalitat urbanística, per a l'adopció 
de les mesures de reposició de la realitat física alterada, en relació amb els actes i / o usos 
d'índole urbanística, consistents en construcció que es ve realitzant en l'immoble situat en 
parcel·la 58 del polígon 13, amb referència cadastral 581301118YJ2952S0001EP 
propietat d'Ángel Toledo Ordoñez, sent promotor d'aquests actes el mateix, sense que 
consti constructor, director d'obra, ni director d'execució d'obra, en no tenir la prèvia i 
preceptiva llicència tenint en compte el que estableixen els articles 103 i 104.3 NNSS. 

Tercer.- Posar de manifest l'expedient als interessats per un termini de deu dies, 
pel que de conformitat amb el tràmit d'audiència previst amb caràcter general en l'article 
82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i procediment administratiu comú, podran presentar totes les al·legacions i documents 
considerin pertinents en defensa dels seus drets. 



Transcorregut el període anterior ia la vista, si escau, de les al·legacions 
presentades es haura dictar acord de restauració de la legalitat amb les mesures 
necessàries a realitzar i, si escau mesures cautelars, 

Quart.- Notificar l'acord o resolució que recaigui a l'interessat i al Registre de la 
Propietat de nº 2 de Sagunt a l'efecte de la seva inscripció, d'acord amb el que disposen 
els articles 51 i 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de Sòl, i l'article 56 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel 
qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei 
Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa 
Urbanística. 

Cinquè.- Els actes realitzats, sense perjudici del que resulti de la instrucció, poden 
ser qualificats com a presumpta infracció urbanística. No obstant això, i en compliment 
de l'exigència del caràcter independent del procediment sancionador respecte del 
procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat, prevista en l'article 231 de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori , Urbanisme i Paisatge, 
l'exercici de la potestat sancionadora se substancia en procediment separat. 

Sisè.- Traslladar les actuacions als interessats conjuntament amb la comunicació 
que preveu l'apartat 4 de l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú, i el termini de resolució 
i notificació del present procediment el de sis mesos en virtut de l'article 240.2 de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. 
A tenor de l'article 233.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge. 

 

És que tinc d'informar de moment, no obstant la junta de govern local amb el seu 
superior criteri acordarà el que estimin més convenient per a l'interès general. 

Vist el que antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 

1) Denegar la llicència per legalitzar l'obra situada en el polígon 13 parcel·la 
cadastral 58130118YJ2952S0001EP, ja que es tracta d'obres d'edificació de 
nova planta, no legalitzables actualment per incomplir les condicions 
urbanístiques establertes a l'article 104.3 de les normes urbanístiques de 
planejament local. 

2) Iniciar procediment de protecció de la legalitat urbanística, per a l'adopció de les 
mesures de reposició de la realitat física alterada, en relació amb els actes i / o 
usos d'índole urbanística, consistents en construcció que es ve realitzant en 
l'immoble situat en parcel·la 58 del polígon 13, amb referència cadastral 
581301118YJ2952S0001EP propietat d'Ángel Toledo Ordoñez, sent promotor 
d'aquests actes el mateix, sense que consti constructor, director d'obra, ni director 
d'execució d'obra, en no tenir la prèvia i preceptiva llicència tenint en compte el 
estableixen els articles 103 i 104.3 NNSS. 



3) Posar de manifest l'expedient a l'interessat per un termini de deu dies, pel que de 
conformitat amb el tràmit d'audiència previst amb caràcter general en l'article 82 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions 
Públiques i procediment administratiu comú, podran presentar totes les 
al·legacions i documents considerin pertinents en defensa dels seus drets. 
 

 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient d'informació urbanística i altres Núm 
45/17, incoat a instància de D. Miguel A. Camacho Gavilán; i per la secretària 
interventora, com mandatària verbal del contingut de la reunió mantinguda pel Sr. 
Miquel Àngel amb l'arquitecte, la tècnic agrícola i la secretaria interventora de 
l'ajuntament, en la qual es va acordar formular la següent proposta a la junta de govern 
: "tenint en compte que segons l'ordenança del medi rural l'ample del camí a Pla del 
Cavall ha de ser mínim de 6 m, que en l'actualitat té entre 4,5-5m, pel que consideren 
que es pot autoritzar la col·locació del mirall convex davant de la sortida de la seva 
parcel·la 492 del polígon 11 a l'altura de la parcel·la 75 del mateix polígon, 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Autoritzar a D. Miguel A. Camacho Gavilán la col·locació del mirall convex per 
controlar el trànsit del camí en els termes anteriorment exposats ia càrrec seu. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 
 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per Aigües de Sagunt referència 
AS2017, sol·liciten que amb motiu d'una auditoria manifestem la nostra conformitat o 
no, a l'extracte que adjunten de 31 de desembre de 2017 que correspon a la factura 
O2017GCF000016, concepte, Cost compra aigua per import de 99.497,68 €; després 
deliberació s'acorda per unanimitat, expressar la disconformitat amb la mateixa i donar 
trasllat del present a Aigües de Sagunt. 

 Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la necessitat d'adquirir bancs i papereres per 
al poliesportiu, pistes de pàdel i frontó, ja que havent-se rebut les obres i obert al públic, 
cal disposar d'aquest mobiliari, així mateix informa del pressupost ofertat per BENITO 
DUCTIL amb CIF: 2066864S, que ascendeix a la quantitat de 1.145,40 € més l'IVA 
d'240,53 €, TOTAL 1.385,93 €; informa que tenint en compte que no s'han realitzat 
contractes durant l'últim any amb BENITO DUCTIL, no hi ha problema per fer el 
contracte menor. 

 
Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Adquisició de 5 Bancs Bretanya. 
10 Papereres Argo.  
1 Pilona Hospitalet. 

 Pel preu total de MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (1.145,40 €) més l'IVA de DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 240,53 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1531 
625. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 



 

 Seguidament s'informa de la relació automàtica de pagaments Núm 7 composta per 24 
factures que ascendeixen a l'import total de NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-
UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (9.751,92 €). 
S'ordena el pagament segons relació que s'acompanya: 

 

 

  

 

 

 

 
 Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa a la junta de la conveniència de col·locar 

els subjecta contenidors que són al magatzem, procedents de la Mancomunitat la 
Baronia, s'acorda per unanimitat, col·locar-los en els següents punts: 
- A sota de l'Ajuntament en Carretera Petres. 
- A l'Avinguda del Jardí del Riu. 
- Ronda Nord encreuament C / Millars. 



- Avinguda Pintor Michavila, Escoles. 
- Avinguda Ronda Nord amb encreuament C / Mare Deu del Carme. 
-  Carretera Segart Cope. 
-  Àrea recreativa la Gronsa. 

- I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 19: 30h 
del dia de l'encapçalament, del que jo com a secretària, done fe i per a constància del que 
s'ha actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 
 
Vist i plau PRESIDENTA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
 Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats 

 


