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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 
DE NOVEMBRE DE 2019. 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 11 de novembre de 2019 a les 
18,40 h., sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez *Furió, els membres 
de la junta de govern local, Sra. M. ª Dolores Lafont Avinent, Sra. Carmen Bastant Luján, 
excusa la seua assistència Sra. Núria Zarco Arador, assistits de la secretària-interventora 
de l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons 
es detalla a continuació: 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ALTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2019. 

Informada la Junta de Govern Local del contingut de l'acta de la sessió celebrada el dia 
16 de setembre de 2019, s'acorda per unanimitat la seua aprovació i transcripció en el 
llibre d'actes. 

SEGON. APROVACIÓ DE PAGAMENTS I ALTRES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ 
ECONÒMICA. 

S'informa del contingut de la relació de pagaments núm. 29 composta per 27 factures 
que ascendeixen a un import total de HUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB HUITANTA-TRES CÈNTIMS (8294,83€), s'acorda per unanimitat la seua aprovació i 
ordre de pagament tal com es relaciona a continuació: 
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TECER. ASSUMPTES URBANÍSTICS. 

• S'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per infracció urbanística núm. 2/19, 

promotora Sra. IRYNA KASYAN KOSTASHCHUK; per realització d'obres sense llicència 

en PLA DE *PAVIA, sòl classificat com a urbà, parcel·la cadastral 

5411015YJ2952S0001ZP, que havent-se sol·licitat llicència per a legalització d'obres, 

en l'informe tècnic emès per l'arquitecta contractada per aquest Ajuntament; es posa 

de manifest que, la parcel·la no té accés a través de via pública i actualment s'accedeix 

a través de sòl municipal. 

Les obres hauran d'estar paralitzades fins que es resolga l'accés a la parcel·la, una 

vegada resolt i notificat a la interessada, en el seu cas es podran prosseguir les ac-

tuacions per a la legalització i de les obres. 

Així mateix, es posa de manifest que s'hi haja habitatge en el sòl urbà de PLA DE PAVIA 

i segons l'article 104.3 de les NNSS de planejament vigent: 

«104.3. En el sòl urbà on s'hagen de redactar plans especials de reforma interior i 

sanejament (Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre 

no s'hagen aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures 

que en ells es determinen, provisionalment i a l'efecte de control i sanejament de les 

edificacions existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i 

adaptació als criteris establits en les normes urbanístiques en vigor.» 

Lloc de manifest la situació i després de deliberació de l'assumpte s'acorda per 

unanimitat, tenint en compte que en les actuals NNSS no es representa gràficament 

el vial i una modificació puntual quan està afectada pel PGO, no és aconsellable 

tramitar expedient per a la …   

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm. 55/18, 

incoat a instàncies de tercers, sobre l'estat de l'immoble situat en C/Llarg, núm. 2, 

parcel·la cadastral 8484612YJ2988C0001KJ i del contingut de l'informe tècnic emés 

per l'arquitecta emprada d'aquest Ajuntament, en data 6 de novembre de 2019, que 

diu així: 

INFORME TÈCNIC 

 

ASSUMPTE: estat de conservació façana testera entre carrer Llarg i carrer Sant Vicent. 

Victòria C. Díez Orts, arquitecta empleada de l’ajuntament d’Albalat dels Tarongers, en 
relació amb la sol·licitud presentada per un particular el 7 de desembre de 2018, amb número de 
registre d’entrada 2174; i a instàncies de la Sra. Alcaldessa, MAITE PÉREZ FURIÓ, emet el 
següent: 

I  N  F  O  R  M  E 

PRIMER: s’ha realitzat visita d’inspecció de la testera esmentada per part de l’auxiliar de policia 
de l’Ajuntament, a fi de verificar si es trobava en mal estat de conservació. S’adjunten les 
fotografies realitzades: 
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S’ha comprovat que efectivament la façana no es troba en òptimes condicions i podria suposar 
un perill en la seguretat per a les persones que transiten el carrer. 

Es tracta d’una edificació residencial antiga, del 1929 segons les dades del cadastre, deshabitada 
en l’actualitat. Sembla que l’estructura siga de murs de càrrega realitzats amb tapia de pedres, 
arena i cal. El sostre de l’immoble fa anys que va fallar i ha desaparegut, per la qual cosa l’acció 
de la pluja sobre el mur és total. A més, els enclavatges dels cables elèctrics sobre la façana han 
provocat clevills de tamany considerable. 

Degut a estos fets, les pedres que formen el mur han perdut cohesió i algunes d’elles han arribat 
a despendre’s. Tenint en compte l’alçària que alcança el mur i la mida considerable d’alguna de 
les pedres, és indispensable considerar el mal que podrien suposar nous despreniments. 

SEGON: les Normes Subsidiàries del municipi als seus articles 85 i 86, que són el planejament 
en vigor i que es citen a continuació, estipulen l’obligació de manteniment dels immobles. 

Artículo 85. De igual manera los propietarios de cualquier clase de 

edificios se hallan obligados a su conservación en perfecto estado de solidez, a fin 

de que no puedan comprometer la seguridad pública o la de los inquilinos que 

habiten los inmuebles. 
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Artículo 86. Todos los vecinos tienen el derecho de denunciar a la 

autoridad municipal aquellos edificios que no reúnan las debidas condiciones de 

limpieza y solidez y que por las señales que presenten puedan ser objeto de 

adecentamiento o puedan amenazar ruina en cualquiera de los períodos de ésta. 

 

TERCER: la llei 5/2014, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP), als seus articles 180, que es cita a continuació, estipula el deure de 
conservació d’edificacions. 

«Article 180. Deure de conservació i rehabilitació i inspecció periòdica d’edificacions. 

1. Els propietaris de construccions i edificis deuran mantenir-los en condicions de 

seguretat, funcionalitat i habitabilitat, realitzant els treballs i obres necessaris per a 

conservar dites condicions o ús efectiu que permeta obtindre l’autorització de llicència 

administrativa d’ocupació o títol equivalent per al destí que els siga propi. 

2. Els propietaris de tota edificació amb ús residencial destinat a vivenda d'antiguitat 

superior als 50 anys [...] deuran promoure, al menys cada deu anys, la realització d’una 

inspecció tècnica, a càrrec de facultatiu competent que avalue l’estat de conservació de 

l’edifici. 

3. Les inspeccions tècniques en edificis amb ús residencial es realitzaran d’acord amb 

el document informe d’avaluació de l’edifici, que contempla aspectes relatius a l’estat de 

conservació, però també respecte a l’accessibilitat universal i a l’eficiència energètica [...] 

4. L’eficàcia a efectes administratius de l’informe d’avaluació de l’edifici, d’ús residencial, 

requerirà la inscripció del mateix en el registre autonòmic habilitat a l’efecte. 

6. La conselleria competent en matèria de vivenda podrà exigir dels propietaris l’exhibició 

de l’informe d’avaluació de l’edifici i que estiga vigent. Si este no s’ha efectuat, podrà 

realitzar-lo d’ofici a costa dels obligats. Igualment, tindrà la potestat per a l’inici, instrucció 

i resolució dels procediments sancionadors derivats de l’incompliment d’esta obligació 

[...]. 

Els ajuntaments podran igualment exigir l’exhibició o l’emissió del informe d’avaluació si 

es posa de manifest la possible existència de danys estructurals o perill per a les 

persones o les coses, als efectes de dictar les ordres d’execució corresponents.» 

 
QUART: la realització de l’informa d’avaluació de l’edifici d’ús residencial d’habitatge (IEEV.CV) i 
el seu Registre autonòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana ve regulat pel Decret 53/2018, 
de 27 d’abril, del Consell. Este text cita, en referència al seu contingut, el següent: 

«Article 4. Contingut i procediment d’elaboració de l’informe d’avaluació de l’edifici 

d’habitatges. 

1. L’IEEV.CV contindrà l’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici, l’avaluació de les 

condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb 

diversitat funcional per a l’accés i utilització de l’edifici i l’avaluació de l’eficiència 

energètica de l’edifici, realitzada conforme al procediment establit per la normativa 

vigent. 

2. Respecte a l’estat de conservació, l’IEEV.CV identificarà les lesions i símptomes 

detectats mitjançant la inspecció visual en els seus elements comuns com són 

l’estructura, façanes, mitgeres, cobertes, sostres i sòls de l’edifici i en les instal·lacions 

de subministrament d’aigua, evacuació d’aigües i subministrament elèctric, així com el 

nivell d’importància dels danys i les actuacions de manteniment, d’intervenció a mitjà 

termini o d’intervenció urgent, segons siga el cas.» 
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CONCLUSIÓ: en l’immoble situat al carrer Llarg número 2 no es conserva l’estat de solidesa 
adequat de la pared testera, de manera que no es mantenen les condicions de seguretat, 
funcionalitat i habitabilitat requerides per la normativa vigent municipal i autonòmica. 

Cal informar el propietari o propietària de l’edifici sobre els fets ocorreguts per tal que prenga 
urgentment les mesures que estime oportunes a fi de solucionar esta situació. 

Igualment, i mentre es resol el conflicte, des del punt de vista tècnic es recomana a la Junta de 
Govern Local del municipi que requerisca al propietari o propietària de l’immoble que realitze un 
Informe d’Avaluació de l’Edifici, redactat per un tècnic competent i segons els criteris del Decret 
citat anteriorment, a fi de decidir quin és el millor destí de la construcció. 
 
A la vista de quant antecedeix, després de deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

1) Requerir als propietaris de l'immoble situat en C/Llarg, núm. 2, el titular cadastral del 

qual figura com a Hereua de Teresa Gamón Carrera, perquè, en el termini d’un mes, 

comptats a partir del següent a la present notificació, aportació l'informe d'Educació de 

l'Edifici, redactat per tècnic competent. 

2) Dar traslado del presente acto a los interesados a los efectos oportunos. 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra núm. 20/19 incoat a 

instàncies de Sr. JOSÉ ANTONIO TARODO PACHÓN, per a col·locació de sòl en l'immoble 

situat en C/Major, núm. 28 i del contingut de l'informe-proposta emesos per la secretà-

ria-interventora en data 6 de novembre de 2019, que diu així: 

INFORME PROPOSTA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

En relación con el expediente que se tramita con referencia 20/2019, para actuaciones 

En relació amb l'expedient que es tramita amb referència 20/2019, per a actuacions 

consistents en col·locació de sòl ceràmic, a instàncies de Sra. JOSE ANTONIO TARODO 

PACHON amb D.N.I 19.871.385-I; conformement als arts. 172 i 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'emet el següent INFORME, en el qual es fa 

constar els següents: 

FETS 

PRIMER. - Mitjançant instància presentada amb data 29 de març de 2019, i amb   registre 

d'entrada núm.659, es presenta davant aquest Ajuntament per Sra. ANTONIO TARODO 

PACHON, en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a actuacions consistents 

en col·locació de sòl ceràmic sobre existent, en C/ Major núm.  

SEGON. - Amb data 26 d'agost de 2019, s'emet informe desfavorable a la concessió de 

la llicència d'obra menor per part de l'Arquitecte Municipal d'aquest Ajuntament per 

falta de documentació. 

TERCER. – Requerida la documentació i aportada a l'expedient en data 23 d'octubre de 

2019. 
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CUARTO. - En fecha 5 de noviembre 2019 se emite informe por la empleada arquitecta 

de este ayuntamiento, Victoria C. Diez Orts, que dice así:  

LLICÈNCIA D’OBRA 

Victòria C. Díez Orts, arquitecta empleada de l’ajuntament d’Albalat dels Tarongers, en 
relació amb la sol·licitud de Llicència d’Obra presentada per: 

 Sol·licitant:  JOSÉ ANTONIO TARODO PACHÓN 

 DNI:   19871385-Y 

 Domicili:  Carrer Major, 28. Albalat dels Tarongers, 46591. 

Obra: Canviar solat ceràmic. 

Emplaçament:  C/MAJOR, 28.     

REF CATASTRAL: 8383333YJ2988C0001YJ 

 EXP:   20/2019. 

Nº Reg. d’entrada  659 i 1786. 

  

Emet el següent: 

I  N  F  O  R  M  E 
 

PRIMER: seguiment de l’expedient. 

A dia 29 de març de 2019, JOSÉ ANTONIO TARODO PACHÓN, va presentar una sol·licitud de 
llicència d’obra per registre d’entrada de l’Ajuntament, amb número 659. 

A dia 26 d’agost de 2019, qui subscriu este document, va emetre un informe desfavorable per 
falta de documentació adjunta a la sol·licitud. 

A dia 4 de setembre de 2019, AMPARO FERRANDIS PRATS, va redactar un requeriment de 
documentació que l’interessat va recollir a dia 7 d’octubre de 2019. 

A 23 d’octubre de 2019, el sol·licitant va presentar una instància per registre d’entrada de 
l’Ajuntament, amb número 1786, en què s’adjuntava la documentació requerida. 

 

SEGON: documentació aportada pel Promotor. 

− Sol·licitud de llicència d’obres. 

− Fitxa cadastral. 

− Pressupost de l’obra amb l’IVA desglossat. 

− Fotografies de la zona a actuar. 
 

TERCER: normativa vigent. 

El planejament urbanístic d’ Albalat del Tarongers, en vigor, son: Normes Subsidiàries 
(27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. CTU), Modificació de Nor-
mes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998. CTU). Es sol·licita Llicència d’Obres en: 
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1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. Residencial intensiu. 
 

CONCLUSIONS: 

Queda vist que s’han reparat correctament les deficiències de la primera sol·licitud i que la 
documentació és completa i detallada. 

Per tot l’anteriorment exposat, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures 
que puguen acordar-se per l’òrgan competent, procedisc a emetre un INFORME FAVORABLE 
per a atorgar la llicència sol·licitada. 

 

CONSIDERACIONS LEGALS 

PRIMERA. - PRIMERA. - La legislació d'aplicació és la següent: 

A) Legislació estatal: 

- Arts. 8 i 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei de Sòl. 

- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

- Arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 

B) Legislació autonòmica: 

Articles 213, 214 i 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació 

del Territori, Urbanisme i Paisatge. 

SEGONA. - SEGONA. - De conformitat amb l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 

de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, estan subjectes a 

declaració responsable, en els termes de l'article 222 d'aquesta llei:  

c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten 

elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de 

l'edificació que no requerisquen col·locació de bastimentada en via pública. 

Referent a l'art. 222 de declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma 

d'edificis, construccions o instal·lacions i obres menors, indica el següent: 

“1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta llei s'ajustarà al 

que es preveu en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.  
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2. La declaració responsable s'acompanyarà dels següents documents addicionals: 

a) Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.  

b) Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seua ubicació física, així com projecte 

subscrit per tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de l'obra, amb succint 

informe emés pel redactor que acredite el compliment de la normativa exigible.  

c) Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan siga procedent. 

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

l'evacuació d'enderrocs i utilització de la via pública. 

3. El promotor, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració que 

compleix tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada aquesta davant 

l'ajuntament o entitat local competent juntament amb tota la documentació exigida, 

estarà habilitat per a l'inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats 

municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i 

de l'adequació de l'executat al contingut de la declaració. 

4. La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes previstos en 

aquesta disposició, assortirà els efectes que la normativa aplicable atribueix a la 

concessió de la llicència municipal i es podrà fer valdre tant davant l'administració com 

davant qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o privada. 

5. 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'administració competent d'aquesta, 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 al fet que 

pertocara. La resolució administrativa que declare tals circumstàncies podrà determinar 

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, si escau, del procediment sancionador corresponent. 

6. La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables 

seran els que estiguen vigents en el moment de la seua presentació”. 

TERCERA. - Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emés informe favorable. 

 QUARTA. - Pel que fa a l'òrgan competent per a resoldre l'expedient, es considera un 

acte atribuïble al titular de l'Alcaldia, de conformitat amb el que es preveu en l'article 

21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l'ésser 
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l'òrgan competent per a l'atorgament de llicències llevat que s'haja delegat la 

competència en la junta de govern local, com és el cas. 

Tenint en compte que per aquest ajuntament encara no s'han adequat les sol·licituds i 

procediments a la nova normativa de declaració responsable. 

De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la 

següent  

                  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

                PRIMER. – Autoritzar Sr. JOSE ANTONIO TARODO PACHON la realització de les obres de 

col·locació de sòl damunt de l'existent, en l'immoble situat en C/ Major núm. 28, immoble amb 

referència cadastral 8383333YJ2988C0001YJ, d'acord amb la sol·licitud i pressupost presentat. 

                SEGON. - Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que 

figuren en les Normes Urbanístiques de planejament local i al pagament de les següents 

quantitats: 

Taxa 0,5%/ 1.708,26 € = 8,54 € 

ICIO 3% / 1.708,26 € = 51,25 € 

TOTAL: 59,79€                       

  TERCER. - La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i excepte el dret de 

propietat. Notifique's el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb 

indicació del règim de recursos que legalment corresponguen. 

Després de deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

PRIMER. – Autoritzar Sr. JOSE ANTONIO TARODO PACHON la realització de les obres de 

col·locació de sòl damunt de l'existent, en l'immoble situat en C/ Major núm. 28, immoble amb 

referència cadastral 8383333YJ2988C0001YJ, d'acord amb la sol·licitud i pressupost presentat. 

                SEGON. - Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que 

figuren en les Normes Urbanístiques de planejament local i al pagament de les següents 

quantitats: 

Taxa 0,5%/ 1.708,26 € = 8,54 € 

ICIO 3% / 1.708,26 € = 51,25 € 

TOTAL: 59,79€                       
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  TERCER. - La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i excepte el dret de 

propietat. Notifique's el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb 

indicació del règim de recursos que legalment corresponguen. 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita de llicència d'obra 

núm. 5/19 incoat a instàncies de Sr. VICENTE ZARAGOZÁ MONZÓ, per a actuacions 

consistents en clos de part de la parcel·la 269 del polígon 11 i reparació del traster 

situat en parcel·la 465 del polígon 11, i del contingut informe-proposta emés per la 

secretària-interventora que diu així:  

INFORME SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

En relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 5/19, que es 

tramita, per a actuacions consistents en substitució del clos i reparació de trasters en 

Partida del Cavall polígon 11, parcel·les 269 i 465, a instàncies de Sr. Vicente Zaragozá 

Monzó amb D.N.I. 19378872-S, conformement als arts. 172 i 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'emet el següent INFORME, en el qual es fa 

constar els següents: 

FETS 

PRIMER. - El 10 de gener de 2019, Sr. Vicente Zaragozá Monzó, presenta sol·licitud amb 

registre d'entrada núm. 72, per a llicència d'obres per a substitució del clos i reparació 

de traster, en Partida del *Cavall polígon 11, parcel·la 468, aporta pressupost del valor 

de l'obra. El mateix dia i amb registre d'entrada núm. 78, aporta fotografies. 

SEGON. - Previ informe de la secretària- interventora, amb data 11 de gener de 2019 es 

realitza requeriment de documentació perquè aporte memòria agronòmica amb 

descripció suficient de l'actuació que es pretén. 

TERCER. - En data 17 de gener núm. d'entrada 109, aporta documentació a l'expedient 

5/2019, manifesta que té dubtes respecte al núm. de parcel·la, i en fotocòpia de correu 

electrònic que acompanya diu que, la parcel·la 465 correspondria i la 269 a la zona que 

aquesta al costat del camí on està prevista la instal·lació de la tanca. Assenyala en l'escrit 

que la superfície seriosa de 2.432 m² a la parcel·la 269 i 566 m² a la parcel·la 465; en total 

2.998 m² unes 3,6 fanecades. 
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QUART. - El 21 de gener de 2019, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament 

núm.134, presenta davant aquest Ajuntament memòria agronòmica requerida. Diu en 

la memòria que l'objecte de la present memòria són les parcel·les 269 (zones c,d,f) i 465 

del polígon 11, i es pretén clos de part de la parcel·la 269 i arranjament del traster de la 

parcel·la 465. 

 CINQUÉ. - Amb data 22 de gener de 2019, amb registre d'entrada núm.145, el Sr. 

Zaragozá aporta documentació de còpia d'escriptura d'herència de Sr. Arturo Aguilar 

Mercader a favor de Sra. Desamparados Aguilar Rubio i pla de divisió de les tres parcel·les, 

amb la finalitat d'aclarir la divisió de parcel·les que es va fer en el seu moment. 

SISÉ. - El 29 de gener de 2019, amb registre d'entrada n. º188, aporta fotocòpia de part 

d'una escriptura de propietat, no identificada, i en el qual es diu “Per no haver concedit 

encara llicència de segregació l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers, no s'efectua, la 

segregació de la finca B), per a adjudicar-la conforme indica el testador.  

SETÉ. -  El 8 de febrer de 2019, amb registre d'entrada n º 271, adjunta memòria 

agronòmica modificada, amb el mateix objecte que l'anterior i escriptura de tota la 

parcel·la 269, amb una superfície de 7.161,34 m². 

HUITÉ. - En data 8 d'agost de 2019, s'emet informe per la tècnic agrícola que diu així: 

Elvira Domínguez García, Enginyer Tècnic Agrícola, actuant com a Tècnic municipal de 
l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers i en relació amb la llicència d'Obres presentada per 
Sr. VICENTE ZARAGOZÁ MONZÓ, Expedient 5/2019. 

Execució del clos en la parcel·la 269 del polígon 11 i reparació del traster en la parcel·la 
465 del polígon 11. 

 

Les parcel·les estan situades segons el P.O.R.N. del parc Natural de la Serra *Calderona 
dins de la Zona d'Influència “Àrea de Predomini Agrícola”. 
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Segons el PATRICOVA les dues parcel·les estan situades en zona inundable: 

Descripció de perillositat per inundació 

     Perillositat geomorfològica: Llits 

     Nivell de perillositat per inundació: 7 

 

 

Segons les Normes Subsidiàries del municipi les parcel·les estan situades en Art.º 114 sòl 
no urbanitzable especialment protegit, “SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ 
FORESTAL” 
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Artº 116.3 “No s'admetrà el tancament de terreny amb element d'obra opacs, en 
parcel·les de superfície inferior als 10.000 m²”, el clos sol·licitat NO compleix, amb el 
planejament. 

S'observa que amb el tram de clos la parcel·la 269 quedaria físicament dividida. 

Respecte a la reparació del traster NO es justifica la necessitat agrícola. 

Per tot això s'informa DESFAVORABLE la llicència d'obres sol·licitada. 

CONSIDERACIONS LEGALES 

PRIMERA. - La legislació d'aplicació és la següent: 

A) Legislació estatal: 

-Arts. 8 i 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei de Sòl. 

-Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

-Arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 

B) Legislació autonòmica: 

- Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual 

s'estableixen les condicions dels closos en el medi natural i dels tancaments cinegètics. 

En el seu article 1.1) Estableix que és objecte del decret regular en l'àmbit de la 

Comunitat Valenciana entre altres, les característiques elementals dels closos, en 

terrenys no urbanitzables, a fi de compatibilitzar els objectius de la seua instal·lació 

amb la circulació de la fauna silvestre. 
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- Ordre de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 

per la qual es regula l'emissió dels informes de caràcter Territorial i Urbanístic. En el 

seu article 2) Diu que té per finalitat definir el marc de gestió i tramitació d'aquelles 

sol·licituds d'informes que acollint-se a la legislació vigent en matèria urbanística i 

territorial requerisquen la participació administrativa de la Conselleria d'Agricultura, 

pesca i Alimentació 

- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 

de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana: 

De conformitat amb l'article 200) Estan subjectes a llicència els actes d'ús i d'aprofita-
ment que promoguen els particulars en sòl no urbanitzable     

 De conformitat amb l'article 213 de la LOTUP modificada per la Llei 1/2019, de 5 de 

febrer, «Article 213. Actes subjectes a llicència. Estan subjectes a llicència urbanística, 

en els termes de la present llei i sense perjudici de les altres autoritzacions que siguen 

procedents conformement a la legislació aplicable, els següents actes d'ús, 

transformació i edificació del sòl, subsol i vol:  

a) Moviments de terres, esplanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de 

divisió de finques en qualsevol classe de sòl quan no formen part d'un projecte de 

reparcel·lació. 

Article 116 .3) En sòl no urbanitzable especialment protegit, no s'admetrà el tancament 

de terreny amb elements d'obra opacs, en parcel·les de superfície inferior a 10.000m².  

Pel que fa a l'òrgan competent per a resoldre l'expedient, es considera un acte atribuïble 

al titular de l'Alcaldia, de conformitat amb el que es preveu en l'article 21.1.q) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l'ésser l'òrgan competent 

per a l'atorgament de llicències llevat que s'haja delegat la competència en la junta de 

govern local, com és el cas. 

De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de 

govern la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

PRIMER: A la vista del que es disposa en la normativa autonòmica la realització del clos 

està subjecte a llicència municipal, sent necessari un informe  municipal de 

compatibilitat urbanística, previ a l'informe preceptiu de la Conselleria d'Agricultura 

Pesca i Alimentació, i considerant el preceptuat en l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 
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de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, 

l'obra de clos de part de la  parcel·la 269, suposa una segregació fàctica de les 

subparcel·les  c,d,f, de la resta, sense la preceptiva llicència de segregació, de la qual 

emmalalteix tal com demostra en la documentació presentada el 29 de gener de 2019, 

i el tipus de clos que es pretén incompleix el preceptuat en l'article 116.3 de les normes 

urbanístiques de planejament en vigor i la normativa autonòmica (Decret 178/2005 de 

18 de novembre). Respecte a la reparació del traster situat en la parcel·la 465 del polígon 

11 no es justifica la necessitat agrícola, per la qual cosa procedeix denegar la llicència 

sol·licitada per no ser compatible amb la legislació vigent. 

SEGON. - Donar trasllat del present acte a l'interessat als efectes oportuns.  

Vista la proposta i després de deliberació, s'acorda per unanimitat: 

PRIMER: A la vista del que es disposa en la normativa autonòmica la realització del clos 

està subjecte a llicència municipal, sent necessari un informe  municipal de 

compatibilitat urbanística, previ a l'informe preceptiu de la Conselleria d'Agricultura 

Pesca i Alimentació, i considerant el preceptuat en l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 

de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, 

l'obra de clos de part de la  parcel·la 269, suposa una segregació fàctica de les 

subparcel·les  c,d,f, de la resta, sense la preceptiva llicència de segregació, de la qual 

emmalalteix tal com demostra en la documentació presentada el 29 de gener de 2019, 

i el tipus de clos que es pretén incompleix el preceptuat en l'article 116.3 de les normes 

urbanístiques de planejament en vigor i la normativa autonòmica (Decret 178/2005 de 

18 de novembre). Respecte a la reparació del traster situat en la parcel·la 465 del polígon 

11 no es justifica la necessitat agrícola, per la qual cosa procedeix denegar la llicència 

sol·licitada per no ser compatible amb la legislació vigent. 

SEGON. - Donar trasllat del present acte a l'interessat als efectes oportuns.  

QUART. VARIS. 

• S'informa per la Sra. Alcaldessa de la memòria realitzada per la tècnic agrícola Sra. Elvira 

Domínguez García, redactada conformement al que es preveu en el Decret 148/2018, 

per a autorització de l'ús del foc en activitats festiu-recreatives en sòl forestal, 

confrontant o amb proximitat interior a 500 m de terreny forestal; la Junta es dona per 

assabentada, i ratifica la sol·licitud de la Sra. Alcaldessa en els extrems continguts en la 

citada memòria d'Octubre de 2019, per a inclusió en el registre d'emplaçaments per a 
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actes i festejos tradicionals que puguen usar focs artificials i pirotècnics 

excepcionalment en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 m de 

terreny forestal. 

• Seguidament s'informa del contingut de l'Acta General núm. 9447, alçada per inspectora 

de Salut Pública el 21 d'octubre de 2019, sobre estat i situació de la Planta 

Potabilitzadora; la Junta es dona per assabentada i adoptarà les mesures requerides. 

• Seguidament s'informa del contingut de l'informe emés per l'auxiliar de Policia el dia 29 

d'octubre de 2019, que diu així: 

Sr. Juan Carlos Lafont Bonet, Auxiliar de Policia Local de l'Ajuntament d'Albalat dels 

Tarongers, amb N.I.P. núm. 46591001, per mitjà del present informe fa constar: 

rebuda una trucada telefònica d'un veí de la zona de la *Buitrera alertant de la 

col·locació d'una cadena en un camí es realitza inspecció en la citada zona s'observa que 

el propietari de la parcel·la 317 del polígon 10, ha col·locat DOS pals i una cadena en 

l'inici del seu accés a la parcel·la, que l'accés a la citada parcel·la es troba en PARCEL·LA 

157 del *POLIGONO 10 pertanyent a l'AJUNTAMENT, aquest accés datarà de quan es va 

construir la caseta existent 1986, els titulars són Hereus d'ANTONIO PEÑALVER 

MORENO. 

S'adjunta fitxa dades cadastrals, pla i fotos. 

A continuació, informa la secretària-interventora que la citada parcel·la figura en 

l'inventari de béns i és de propietat municipal; pel que a la vista de conte antecedeix 

s'acorda per unanimitat: 

1) Practicar requeriment al propietari de la parcel·la 317 del polígon 10, Hereus 

d'Antonio Peñalver Moreno, perquè en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir 

de la següent a la present notificació retire els pals i cadenes; en cas contrari es 

procedirà a retirar-ho per aquest Ajuntament a la seua costa; tot això sense perjudici 

de les actuacions judicials que considere oportunes realitzar aquest Ajuntament. 

2) Donar trasllat del present acord als interessats als efectes oportuns, concedint-li un 

termini de 10 dies, perquè presenten les al·legacions i observacions que consideren 

oportuns per a la defensa de les seues actuacions. 

3) Contra el present acte, no procedeix la interposició de cap recurs, per tractar-se 

d'acte de mer tràmit que no produeix indefensió ni decideix directa o indirectament 

sobre el fons de l'assumpte, de tal manera que pose terme a la via administrativa o 
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faça impossible o suspenga la seua continuació, a tenor de l'art. 25.1 de la Llei 

Reguladora de la Jurisdicció Contenciós - Administrativa (29/1.998).  

Això no obstant i en atenció al que es disposa en l'art. 40 “*in fine” de la Llei 

39/2015, de 9 d'octubre de les Administracions Públiques Procediment 

Administratiu Comú, podrà interposar qualsevol recurs o acció processal que estime 

pertinent.  

• Seguidament s'informa de la sol·licitud realitzada per Sr. JAVIER ORTIZ *RAMIREZ, en 

la qual manifesta; que sent informat que estic ocupant la parcel·la municipal 30 del 

polígon 14, procedisc a la restitució del terreny ocupat sense mala fe i 

desconeixement. Sol·licite informació per a una possible permuta. 

 Vista la sol·licitud i després de deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

1) Informar-lo que, de moment aquest Ajuntament no té intenció d'iniciar cap 

expedient per a la permuta de la parcel·la 30 del polígon 14. No obstant això, si es 

posara de manifest la seua oportunitat i conveniència a replantejar la situació.   

2) Donar trasllat del present acte a l'interessat als efectes oportuns. 

 

 I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió sent les 

20,15h. del dia de l'encapçalament, i per a constància de l'actuat s'estén la present acta 

de la qual jo com a secretària en dono fe i se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 

     VºBº PRESIDENTA                 SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

     Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 


