
Ajuntament de Moncofa    
  Secretaria 
Plaça de la Constitució, 1  Tel. 964 580 421 
12593 Moncofa (Castelló)  Fax: 964 580 348  
http://www.moncofa.com  secretaria@moncofa.com 
 

Acta de la sessió plenària extraordinària de 14 d’agost de 2014                   Pàgina     1 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 14 D’AGOST DE 2014 

 
Dia:     14 d’agost de 2014 
Hora d’inici:   13.05 h 
LLoc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 1.197 d’11 d’agost de 2014 
Sessió:     Extraordinària 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Matilde Alós Julià   Ana Safont Recatalà 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Tania Palacios Giménez 
Wenceslao Alós Valls  Manuel Martínez Paradís 
Rocío Martínez Casado  Nadia Martí Arnau 
    Josep Canós Marcos 
 
Regidors absents:               Eduardo Paradís García 
 
Secretària en funcions:   Sonia Llombart Monfort 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la Corporació, amb el fi de constituir-se 
en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. PROPOSTA D’ALCALDIA PER A SOL·LICITAR, EN ELS TERMES PREVISTOS EN L’ARTICLE 94.6 DE LA 
LUV, AMB CARÀCTER PREVI A L’APROVACIÓ, INFORME FAVORABLE DEL CONSELL SUPERIOR DEL 
TERRITORI I URBANISME 
 
“Sr. Jaime Picher Julià, alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa, en virtut de les facultats que li atorga l’art. 21 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i atenent l’informe de l’arquitecte municipal de data 
1 d’agost de 2014, del tècnic de gestió de data 4 d’agost de 2014 i de la secretària en funcions de la corporació de 
data 11 d’agost de 2014, DISPOSA: 
 
1) Antecedents, 

 
1.1) Antecedents en relació amb la modif. NNSS 01/14.   

 
Que en data 16 d’octubre de 2013, l’arquitecte tècnic municipal, a compte de la sol·licitud presentada per la mercantil 
Juan Fornés Fornés, SA sobre l’activitat de subministrament de productes petroliers en l’av. Científic Avel·lí Corma, 
núm. 2 i a la vista de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i 
de creació d’ocupació, va concloure el següent: 
 
«El cas que ens ocupa no es troba en els termes d’eixe apartat (en relació amb l’art. 3.4 de la citada Llei). Les 
compatibilitats de la zona urbanística en qüestió (SU-3), prohibeixen expressament l’ús pretés d’estació de servei, així 
que no ens trobem en absència de sòl qualificat específicament per a això, sinó en una prohibició expressa de 
l’ordenació detallada de les normes subsidiàries de competència municipal per a l’aprovació. 
Cal tindre en compte que l’ordenació detallada inclou totes les determinacions que, de manera precisa i detallada, 
completen l’ordenació estructural per a l’àmbit territorial al qual es refereixen i en particular a l’assignació d’usos i tipus 
edificatoris, desenvolupant els usos prohibits, alternatius i compatibles per a cada parcel·la. 
 
En conseqüència, l’activitat projectada NO és compatible amb la normativa i el planejament urbanístic municipal per 
a la localització que es descriu en el plànol adjunt». 
 
Que qui subscriu, en qualitat de tècnic de gestió, ja va evacuar un informe en relació amb la Providència sol·licitada en 
data 5 de maig de 2014 en relació amb la pretesa modificació de normes. 
 
Que el dit informe va ser entregat a l’Alcaldia Presidència d’aquesta corporació i incorporat per part de la Secretaria a 
la documentació que va ser objecte de l’acord plenari de data 29 de maig de 2014. 
 
Que en conseqüència, quant al procediment establit i les consideracions jurídiques efectuades, qui subscriu es remet a 
l’informe en tots els seus extrems. 
 
Que en el referit acord plenari de data 29 de maig de 2014 i d’acord amb el certificat de l’acord mateix traslladat a 
aquest Departament per la Secretaria municipal, el Ple d’aquesta corporació va adoptar el següent acord: 
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«Primer. Eliminar de la redacció proposada que efectuen les ordenances particulars en el document d’avanç de 
planejament quant a les compatibilitats, la limitació de la superfície construïda mínima de 1.000 m² i queda redactada 
la proposta de planejament que ara se sotmet a informació pública de la següent manera: 
 
ESTACIONS DE SERVEI: es permet únicament, vinculat a activitats d’ús comercial. 
 
Segon. Sotmetre el “document tècnic d’avanç per a la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament 
urbanístic del municipi de Moncofa (núm. 01/2014) amb la modificació al·ludida en l’ordinal primer, a informació 
pública durant el termini d’un mes prèvia publicació del corresponent edicte en un diari no oficial d’àmplia difusió en la 
localitat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a fi que es presenten les al·legacions, els documents i les 
justificacions que s’estimen pertinents». 
 
Que en compliment del que està previst pel Ple de la corporació, l’Alcaldia Presidència va publicar el corresponent 
edicte en el diari Mediterráneo de data 9 de juny de 2014, així com en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 
7.301, de data 23 de juny de 2014. 
 
Que a data del present informe, ha finalitzat el termini d’informació pública, sense que des del Registre General 
d’Entrada d’aquest Ajuntament s’haja traslladat cap al·legació al Departament d’Urbanisme. 
 
Que en data 1 d’agost de 2014, s’ha evacuat un informe per part de l’arquitecte municipal, el qual en síntesi, estableix 
el següent: 

“A aquest respecte, l’article 94.6 de Llei Urbanística Valenciana (LUV) estableix que: 

«La modificació del planejament que legalitze actuacions urbanístiques irregulars exigeix previ informe favorable del 
Consell del Territori i del Paisatge i que la nova ordenació satisfaça els principis rectors de l’activitat urbanística, així 
com els estàndards legals de qualitat de l’ordenació. L’entrada en vigor, respecte dels immobles afectats, es produirà 
quan els increments d’aprofitament que comporten siguen íntegrament compensats pel seu valor urbanístic en favor de 
l’administració, excepte que, previ informe del Consell Superior de Territori i Urbanisme, s’exceptue la dita 
compensació als tercers adquirents de bona fe o, si es tracta d’habitatges, atenent la capacitat econòmica dels 
residents. L’anterior excepció no afectarà el responsable de la infracció que, en tot cas, haurà de compensar i 
respondre de les sancions que procedisquen en els termes establits en la Llei.» 

Si bé en el cas que ens ocupa, l’objecte de la modificació núm. 1/2014 de les NNSS de Moncofa, no era la legalització 
d’actuacions urbanístiques irregulars, els fets esdevinguts suposen que l’aprovació de la dita modificació siga la que 
dote de compatibilitat urbanística les obres irregularment executades i identificades en les actes d’inspecció referides, i 
resulta exigible, en conseqüència, l’informe favorable del Consell del Territori i del Paisatge.  

Respecte les previsions de l’article 94.6 LUV, cal indicar que la modificació núm. 1/2014 de les NNSS, que consisteix a 
permetre l’ús estació de servei vinculat a activitats d’ús comercial en l’àmbit de la zona d’ordenació SU-3, no comporta 
increment d’aprofitament urbanístic sobre els immobles inclosos en l’àmbit d’aplicació.” 
 
Que en data 11 d’agost de 2014, s’evacua un informe per part de la Secretaria en funcions d’esta corporació. 
 
1.2) Antecedents en relació amb l’exp. de restabliment de la legalitat urbanística núm. 02/14 
 
Atenent els fets i les actuacions esdevinguts fins a la data en l’expedient de restabliment de legalitat urbanística núm. 
02/14 i la incidència que aquest poguera tindre en la present modificació del planejament municipal, procedeix traure a 
col·lació el seu objecte, a saber: 
 
Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 4.711, de data 2 de juliol de 2014, Sr. Eduardo Paradís 
García manifesta que s’han iniciat determinades obres sense llicència en aquesta localitat, el qual és traslladat a aquest 
departament en data 3 de juliol de 2014. 
 
Que consta en l’expedient, l’acta d’inspecció urbanística núm. 26 en la qual ja es va establir la suspensió cautelar de les 
obres en execució i la iniciació d’expedient de restauració de la legalitat urbanística, de la qual es va acusar rebut a peu 
d’obra. 
 
Que mitjançant l’informe de data 4 de juliol de 2014 (informe arquitecte tècnic municipal PU 837/14), es constata 
l’existència de la realització d’obres sense llicència en l’av. Científic Avel·lí Corma d’aquesta localitat. 
 
En el dit informe s’evacua com a proposta, entre altres, l’ordre de suspensió a la mercantil Juan Fornés Fornés, SA de 
les obres que es troben en execució en la parcel·la sítia en la parcel·la de l’av. Científic Avel·lí Corma, núm. 2 d’aquesta 
localitat. 
 
Que en virtut del dit informe, es va evacuar així mateix un informe per part del tècnic que subscriuen en data 4 de 
juliol de 2014. 
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Una vegada evacuats els informes per part dels serveis tècnics en data 4 de juliol de 2014, per part de la regidoria 
delegada en Urbanisme i de l’Alcaldia es disposa que per part d’aquest departament s’elabore el decret de suspensió 
en data 8 de juliol de 2014; que es va elaborar en conseqüència en la dita data i es va  dictar amb número 1054/14 de 
data 8 de juliol de 2014. 
 
Que el decret estableix en la seua part resolutiva el següent: 
 
“Primer. Ordenar a Juan Fornés Fornés, SA la suspensió dels actes d’edificació i ús del sòl en els termes exposats en 
l’informe dels serveis tècnics municipals (av. Científic Avel·lí Corma, núm. 2 d’aquesta localitat). 
 
Segon. Notificar l’ordre de suspensió a les companyies subministradores de serveis públics a fi que suspenguen el 
subministrament segons el que disposa l’art. 221.2 LUV; així com comunicar-la al Registre de la Propietat per a la seua 
constància mitjançant una nota marginal. 
 
Tercer. Atorgar a la mercantil Juan Fornés Fornés, SA un termini de dos mesos comptats des de la notificació de la 
corresponent resolució, a fi que, si s’escau, sol·licite l’oportuna llicència o autorització urbanística. 
 
Quart. Comunicar a l’interessat que l’inici del present procediment de protecció de la legalitat urbanística interromp el 
termini de prescripció de les eventuals infraccions urbanístiques que s’hagueren pogut cometre. 
 
Cinqué. Comunicar a l’interessat que en el moment que se li comunique l’ordre de suspensió està obligat a la retirada 
en el termini de 5 dies hàbils, dels materials, maquinària i altres elements de construcció. 
 
Sisé. Advertir a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de suspensió donarà lloc a l’execució subsidiària per 
l’administració urbanística actuant o a la imposició de fins a deu multes coercitives. 
 
Seté. Advertir a l’interessat que en cas d’incompliment de l’ordre de suspensió, l’administració actuant en donarà 
compte al Ministeri Fiscal als efectes de l’exigència de la responsabilitat penal que poguera procedir. 
 
Huité. Donar compte a l’òrgan delegant de la present resolució, així com al Ple en la pròxima sessió que se celebre”. 
 
Que del dit decret s’han cursat notificacions a les persones que a continuació es relacionen: la mercantil Juan Fornés 
Fornés, SA, Sra. Dolores Ibáñez Alegre (encarregada de l’activitat de supermercat), Sr. Manuel Paradell Alós (director 
d’obra/director d’execució/coordinador de seguretat i salut), Iberdrola Distribució Elèctrica, Gas Natural Cegas, SA, 
Facsa, Registre de la Propietat, a més a més de les efectuades a peu d’obra. 
 
Que en data 18 de juliol de 2014, l’arquitecte tècnic municipal ha alçat l’acta d’inspecció núm. 29/14 en què estableix 
que malgrat que en eixe moment l’obra es troba paralitzada, s’han executat obres fins a la realització d’un ferm en la 
zona que estava excavada; i s’observa l’existència de materials apilats de l’obra. 
 
Que en data 1 d’agost de 2014, els serveis tècnics d’inspecció tornen a girar un visita d’inspecció, després de la qual i 
en virtut del que estableix en l’acta i en l’informe evacuat per l’arquitecte tècnic en data 1 d’agost, en què manifesta 
que persisteix una resta de materials amuntonats i que s’ha instal·lat un mòdul de formigó prefabricat, “Es considera 
que l’interessat ha incomplit l’ordre de suspensió, per la qual cosa procedeix la imposició d’una multa 
coercitiva de SIS-CENTS EUROS (600,00 €).” 
 
Que en data 4 d’agost de 2014, s’evacua un informe per part de qui subscriu en relació amb el referit expedient. 
 
Que en relació amb el que estableixen els informes, es trasllada l’òrgan competent, entre altres extrems, 
l’incompliment de l’ordre de paralització, la imposició a la mercantil Juan Fornés Fornés de l’ordre de paralització d’una 
primera multa coercitiva i la notificació de l’expedient al Ministeri Fiscal. 
 
Que a data del present, no consta en l’expedient de restabliment de legalitat que s’haja procedit per part de l’òrgan 
competent al dictat de la resolució atenent els referits informes. 
 
Que en data 1 d’agost de 2014, s’ha evacuat un informe per part de l’arquitecte municipal, les 
consideracions tècniques del qual passen a transcriure’s a continuació: 

“Al·legacions 

A data del present no consta en el Departament d’Urbanisme la presentació de cap al·legació durant el termini 
d’exposició pública; tanmateix, sí que han esdevingut fets que mereixen ser considerats en el present expedient, a 
saber: 

- En data 01 de juliol de 2014, per Registre d’Entrada núm. 4703, per part del Sr. David Fornés Artigues, en 
representació de Juan Fornés Fornés, SA, se sol·licita la llicència d’obres per a la realització d’obres que consisteixen en 
“Estació de servei en pàrquing supermercat” en el solar siti en l’av. Científic Avel·lí Corma núm. 2, inclòs en l’àmbit de la 
zona d’ordenació SU-3 i s’adjunta el corresponent “Projecte bàsic i d’execució per a estació de servei en el pàrquing del 
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supermercat MasyMas” en el qual es justifica la compatibilitat d’ús de l’obra pretesa en aplicació de la modificació núm. 
1/2014 de les NNSS pendent d’aprovació. 

- En data 02 de juliol de 2014, per Registre d’Entrada núm. 4711, per part del Sr. Eduardo Paradís García, es 
presenta un escrit en què es comunica que en el solar del MasyMas s’han iniciat unes obres i se sol·licita que es 
controle l’execució de les obres i si tenen llicència o no. 

- A aquest respecte, en data 04 de juliol de 2014, per part de l’arquitecte tècnic municipal, després de realitzar 
una visita d’inspecció en la parcel·la situada en l’av. Científic Avel·lí Corma núm. 2, on es troba el supermercat 
MasyMas, s’evacua un informe en què es constata que les obres executades consisteixen en obres d’excavació i 
col·locació d’un dipòsit soterrat en la zona de l’aparcament i que no tenen la corresponent llicència, malgrat que ha 
sigut sol·licitada, i es procedeix la paralització de les obres fins a l’atorgament o denegació. 

- En data 08 de juliol de 2014, mitjançant Decret núm. 1054/14, es va resoldre entre altres: 

 “Ordenar a la mercantil Juan Fornés Fornés, SA la suspensió immediata de les obres que es troben en 
execució en la parcel·la sita en av. Científic Avel·lí Corma núm. 2. 

 Ordenar a la mercantil Juan Fornés Fornés, SA perquè en el termini màxim de 5 dies procedisca a la retirada 
dels materials, maquinàries i altres elements de construcció ubicats en la parcel·la sítia en av. Científic Avel·lí Corma 
núm. 2.” 

- En data 18 de juliol de 2014, per part de l’arquitecte tècnic municipal, s’alça l’acta d’inspecció en què es fa 
constar que l’obra es troba paralitzada i tancada, i que s’han executat obres fins a la realització d’un ferm en la zona 
que estava excavada. 

- En data 01 d’agost de 2014, per part de l’arquitecte tècnic municipal, s’alça l’acta d’inspecció en què es fa 
constar que l’obra es troba paralitzada i tancada i s’ha instal·lat un mòdul prefabricat de formigó. 

Així doncs, prèviament a l’aprovació de la modificació núm. 1/2014 de les NNSS de Moncofa, ens trobem amb què en 
l’àmbit de la seua aplicació, s’han executat unes obres sense la corresponent llicència i que la compatibilitat urbanística 
vindrà donada per la modificació. 

Consideracions tècniques 

A aquest respecte, l’article 94.6 de Llei Urbanística Valenciana (LUV) estableix que: 

“La modificació del planejament que legalitze actuacions urbanístiques irregulars exigeix un informe previ favorable del 
Consell del Territori i del Paisatge i que la nova ordenació satisfaça els principis rectors de l’activitat urbanística, així 
com els estàndards legals de qualitat de l’ordenació. L’entrada en vigor, respecte dels immobles afectats, es produirà 
quan els increments d’aprofitament que comporten siguen íntegrament compensats pel seu valor urbanístic en favor de 
l’administració, excepte que, amb l’informe previ del Consell Superior de Territori i Urbanisme, s’exceptue la 
compensació als tercers adquirents de bona fe o, si es tracta d’habitatges, atenent la capacitat econòmica dels 
residents. L’anterior excepció no afectarà el responsable de la infracció que, en tot cas, haurà de compensar i respondre 
de les sancions que procedisquen en els termes establits en la Llei”. 

Si bé en el cas que ens ocupa, l’objecte de la modificació núm. 1/2014 de les NNSS de Moncofa, no era la legalització 
d’actuacions urbanístiques irregulars, els fets esdevinguts suposen que l’aprovació de la modificació siga la que dote de 
compatibilitat urbanística a les obres irregularment executades i identificades en les actes d’inspecció referides; en 
conseqüència, resulta exigible l’informe favorable del Consell del Territori i del Paisatge.  

Respecte a les previsions de l’article 94.6 LUV, cal indicar que la modificació núm. 1/2014 de les NNSS, que consisteix a 
permetre l’ús estació de servei vinculat a activitats d’ús comercial en l’àmbit de la zona d’ordenació SU-3, no comporta 
increment d’aprofitament urbanístic sobre els immobles inclosos en l’àmbit d’aplicació.  

Cosa que s’informa i se sotmet a consideració de l’òrgan competent, respecte a l’aprovació municipal de la “Modificació 
puntual núm. 1/2014 de les normes subsidiàries de Moncofa”, sense perjuí d’un millor criteri fundat en dret”. 
 
Que en data 4 d’agost de 2014, s’ha evacuat un informe per part del tècnic de gestió, la fonamentació 
jurídica del qual passa a transcriure’s a continuació: 
 
“2) Fonaments jurídics 
 
2.1) En relació amb el procediment per a la modificació del planejament sol·licitat 
 
La present modificació del planejament general es realitza en virtut de l’exercici de la potestat de planejament 
urbanístic de la qual és titular el municipi en funció del que disposa l’article 140 CE en relació amb els articles 81.1 i 
93.1.c) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (en avant LUV). 
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A aquest respecte, i d’acord amb el que disposa l’informe evacuat al respecte per l’arquitecte municipal en data 5 de 
maig de 2014, ens trobem davant d’una modificació d’un element integrant de l’ordenació detallada; i això d’acord amb 
la lletra e) de l’apartat primer de l’art. 37 LUV, que prevé que l’assignació d’usos i tipus detallats en desenvolupats dels 
previstos per l’ordenació estructural constitueix una determinació pròpia de l’ordenació detallada, i en conseqüència en 
correspon a l’Ajuntament l’aprovació definitiva, tal com assenyala l’apartat segon de l’esmentat article. En aquest 
mateix sentit, es pronuncia l’article 60 LUV en els apartats primer i segon, així com l’art. 120 e) del Reglament 
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística aprovat mitjançant el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell (en 
avant ROGTU). 
 
De la mateixa manera pot concloure’s d’una interpretació sensu contrario del que tipifica l’article 91.1 LUV, que prevé 
que correspon a l’Ajuntament l’aprovació definitiva dels plans d’iniciativa municipal que no modifiquen l’ordenació 
estructural. 
 
En aquest mateix sentit es pronuncia l’apartat tercer de l’article 121 ROGTU, que determina la competència municipal 
en l’aprovació i modificació de l’ordenació detallada. 
 
Quant a l’iter procedimental que s’ha de portar a terme a fi de procedir a l’esmentada modificació del planejament 
general, cal atendre, en primer terme, al que disposa l’art. 223.5 ROGTU, que prevé que les modificacions de plans 
generals referides únicament a elements d’ordenació detallada es tramitaran segons el procediment previst per a 
l’aprovació de plans parcials. 
 
L’al·lusió al Pla General realitzada pel Reglament s’ha d’entendre referida a qualsevol document de planejament 
general vigent, com són les normes subsidiàries vigents en aquest municipi. 
Quant al procediment de modificació, cal estar al que estableix l’art. 94 LUV, que al seu torn ens remet al sotmetiment 
a informació pública pel termini d’un mes amb les condicions de publicitat establides en l’article 83.2.a) de la mateixa 
LUV. Al seu torn, aquest precepte disposa que l’òrgan competent de l’administració que promoga la redacció del Pla, 
una vegada conclosa, ho sotmetrà a informació pública per un període mínim d’un mes, anunciada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (actualment DOCV) i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat, i s’ha de dipositar el 
document de planejament degudament diligenciat per a la consulta pública en les dependències de l’Ajuntament. 
En concret, l’article 94 LUV estableix en l’apartat primer que les modificacions dels plans es duran a terme segons el 
procediment establit en cada tipus de pla.  
 
En els mateixos termes es pronuncia l’art. 223.1 ROGTU, a l’establir que les modificacions dels plans es portaran a 
terme segons el procediment establit per a cada tipus de pla, sense necessitat de reiterar aquelles actuacions pròpies 
de l’exposició al públic dels programes, i això sense perjuí que qui tinga adjudicada la gestió indirecta, puga tramitar 
pels seus propis mitjans la publicació i la notificació d’eixa exposició al públic. 
 
Que com que transcorregut a data del present el corresponent període d’informació pública, el document de 
planejament així com les possibles al·legacions presentades hauran de sotmetre’s novament al Ple de l’Ajuntament per 
a l’aprovació; tot això en virtut del que disposa en l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, (en avant LBRL). 
En el present cas, cal reiterar el que disposen els presents antecedents quant a la inexistència d’al·legacions 
traslladades a aquest departament. 
 
A més a més, i d’acord amb el que preveu l’apartat 2.c) de l’article 22 LBRL, l’aprovació que pose fi la tramitació 
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística és competència del Ple i 
correspon per tant a aquest l’aprovació per majoria absoluta, d’acord amb el que disposa l’article 47.2.ll) de la mateixa 
Llei de Bases. 
 
Que atenent que el present acord requereix l’aprovació per majoria absoluta, haurà d’emetre’s un informe preceptiu 
per part del secretari, tot això en virtut del que disposa l’art. 173.1.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, art. 54.1.b) del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local i art. 3.b) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Una vegada aprovada la corresponent modificació del planejament per part del Ple, s’haurà de procedir a la publicació 
en virtut del que preveu l’art. 104 LUV en relació amb l’art. 327 ROGTU. 
Al seu torn, i d’acord amb el que disposa l’article 106 LUV en relació amb l’article 328 ROGTU, abans de la publicació 
de l’aprovació definitiva ha de remetre’s una còpia diligenciada a la conselleria competent en Urbanisme. 
 
Quant a l’entrada en vigor, cal estar al que preveu l’apartat primer de l’article 107 LUV, que estableix que el pla entrarà 
en vigor i serà immediatament executiu als quinze dies de la publicació de la resolució aprovatòria amb transcripció de 
les normes urbanístiques i restants documents amb eficàcia normativa. 
 
En referència als mitjans d’impugnació, l’acord plenari d’aprovació de la modificació d’un document de planejament 
general quan la modificació afecta únicament l’ordenació detallada, i com que ens trobem davant d’una disposició de 
caràcter general, és recurrible en via contenciosa administrativa en virtut del que disposen els articles 8, 45 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
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2.2) Incidències del procediment de restabliment de la legalitat urbanística núm. 02/2014 en la present 
modificació de planejament general 
 
Considerant que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 4.703 de data 1 de juliol de 2014, la mercantil 
Juan Fornés Fornés, SA, mitjançant el qual sol·licita llicència d’obres per a la realització de les obres consistents en 
estació de servei en l’av. Científic Avel·lí Corma, núm. 2 d’aquesta localitat, i que a data del present l’expedient encara 
no ha sigut informat per part dels serveis tècnics i no consta, per tant, la concessió de la corresponent llicència. 
 
Considerant el que s’ha assenyalat en els presents antecedents respecte al restabliment de la legalitat urbanística núm. 
02/2014. 
 
Considerant el que es disposa per part de l’arquitecte municipal en l’informe a la present modificació de les NNSS en 
data 1 d’agost de 2014, el qual es transcriu a continuació en el que està relacionat amb el present extrem: 

“A aquest respecte, l’article 94.6 de Llei Urbanística Valenciana (LUV) estableix que: 

«La modificació del planejament que legalitze actuacions urbanístiques irregulars exigeix previ informe favorable del 
Consell del Territori i del Paisatge i que la nova ordenació satisfaça els principis rectors de l’activitat urbanística, així 
com els estàndards legals de qualitat de l’ordenació. L’entrada en vigor, respecte dels immobles afectats, es produirà 
quan els increments d’aprofitament que comporten siguen íntegrament compensats pel seu valor urbanístic en favor de 
l’administració, excepte que, previ informe del Consell Superior de Territori i Urbanisme, s’exceptue la dita 
compensació als tercers adquirents de bona fe o, si es tracta d’habitatges, atenent la capacitat econòmica dels 
residents. L’anterior excepció no afectarà el responsable de la infracció que, en tot cas, haurà de compensar i 
respondre de les sancions que procedisquen en els termes establits en la Llei.» 

Si bé en el cas que ens ocupa, l’objecte de la modificació núm. 1/2014 de les NNSS de Moncofa, no era la legalització 
d’actuacions urbanístiques irregulars, els fets esdevinguts suposen que l’aprovació de la dita modificació siga la que 
dote de compatibilitat urbanística les obres irregularment executades i identificades en les actes d’inspecció referides, i 
resulta exigible, en conseqüència, l’informe favorable del Consell del Territori i del Paisatge.  

Respecte les previsions de l’article 94.6 LUV, cal indicar que la modificació núm. 1/2014 de les NNSS, que consisteix a 
permetre l’ús estació de servei vinculat a activitats d’ús comercial en l’àmbit de la zona d’ordenació SU-3, no comporta 
increment d’aprofitament urbanístic sobre els immobles inclosos en l’àmbit d’aplicació.” 
 
Que atenent les consideracions efectuades per part de l’arquitecte municipal, -art. 94.6 LUV-, el Ple hauria d’atendre el 
que disposa el dit informe i per tant sotmetre, prèviament a l’aprovació, la present modificació de planejament, al 
dictamen favorable del Consell del Territori i del Paisatge. 
 
Que una vegada sotmés el document al dictamen del Consell del Territori i Paisatge d’acord amb el que estableix en 
l’informe de l’arquitecte municipal i si resulta aquest favorable, no existeix cap obstacle legal per a procedir a la 
modificació de planejament pretesa en els termes previstos en el present informe. 
 
 
2.3) Incidència de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, de la Comunitat Valenciana 
 
Finalment, s’ha de traslladar a l’òrgan competent que en data 31/07/2014, es va publicar en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana núm. 7.329, la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, la qual, una vegada que es produïsca l’entrada en vigor, ve a 
derogar la normativa urbanística d’aplicació al present procediment en virtut de la disposició derogatòria única. 
No obstant l’anterior, el dit text legislatiu no resulta d’aplicació al present procediment, ja que tal com estableix la 
disposició transitòria primera, els instruments de planejament que hagueren iniciat la informació pública –com en el 
present cas- amb anterioritat a l’entrada en vigor de la dita llei, se seguiran tramitant segons la legislació anterior, 
excepte que el seu promotor opte per reiniciar la tramitació i s’aculla a les disposicions de la present llei, o prosseguir-
la segons ella quan els tràmits ja realitzats hi siguen compatibles. 
 
Cosa que s’informa als efectes oportuns, tot això sense perjuí que l’òrgan competent per a resoldre, puga recaptar 
qualsevol altre informe, en especial medioambiental, o sobre qualsevol altre extrem objecte d’aquest procediment”. 
      
Que així mateix, s’ha evacuat informe per part de la Secretaria en funcions de la corporació en data 11 
d’agost de 2014, amb la següent fonamentació jurídica: 
 
“PRIMER. Pel que fa als nous fets esdevinguts que han de ser tinguts en compte en l’expedient i la seua incidència en 
la modificació del planejament.  
 
En relació als nous fets ocorreguts em remet al que informa en els antecedents el tècnic d’Urbanisme de data 4 d’agost 
de 2014, en què manifesta la iniciació d’expedient de restabliment de la legalitat urbanística contra Juan Fornés Fornés, 
SA, per la realització d’obres sense llicència en l’av. Científic Avel·lí Corma d’aquesta localitat.  
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Quant a la incidència dels fets en la modificació del planejament es comparteixen els extrems informats pel tècnic 
d’Urbanisme que assenyala: 
 
“Que atenent les consideracions efectuades per part de l’arquitecte municipal, -art. 94.6 LUV-, el Ple hauria d’atendre el 
que disposa en el dit informe i per tant sotmetre, prèviament a l’aprovació, la present modificació de planejament, al 
dictamen favorable del Consell de Territori i del Paisatge. 
 
Que una vegada sotmés el document al dictamen del Consell del Territori i Paisatge d’acord amb el que estableix 
l’informe de l’arquitecte municipal i si resulta aquest favorable, no existeix cap obstacle legal per a procedir a la 
modificació del planejament pretés en els termes previstos en el present informe”.  
 
SEGON. Pel que fa al procediment a seguir per a continuar amb l’aprovació de la modificació del planejament. 
 
Quant a aquesta qüestió em remet al que preveu l’informe del tècnic d’Urbanisme de 4 d’agost de 2014 (pàg. 5 a 7), on 
assenyala els preceptes legals d’aplicació. Es comparteixen els extrems informats pel tècnic d’Urbanisme: l’òrgan 
competent per a l’aprovació de la modificació de les NNSS és el Ple; el quòrum necessari en els acords del Ple serà la 
majoria absoluta; abans de la publicació de l’aprovació definitiva haurà de remetre’s una còpia diligenciada a la 
conselleria competent en Urbanisme; la modificació, una vegada aprovada, serà publicada en els termes del 104 de la 
LUV i entrarà en vigor als quinze dies de la publicació; la impugnació de l’acord d’aprovació definitiva serà recurrible en 
via contenciosa administrativa. 
 
Considerant el que ha informat l’arquitecte municipal i el tècnic d’Urbanisme en els respectius informes, en relació amb 
el 94.6 de la LUV, el Ple hauria de sotmetre, prèviament a l’aprovació, a l’informe favorable del Consell de Territori i del 
Paisatge la modificació del planejament. 
 
És aplicable a l’actual dret urbanístic valencià el criteri de la STS de 24 d’abril de 1996, secció 5, recurs 7046/1991, en 
la qual s’impedeix a l’Administració autonòmica exercir un control d’oportunitat sobre l’Ajuntament si no existeixen 
específics interessos supramunicipals afectats, i es limita a realitzar un control de legalitat de l’acte. 
 
TERCER. Incidència de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
de la Comunitat Valenciana. 
 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, de la Comunitat Valenciana queda derogada la normativa d’aplicació al present procediment.  
 
La disposició transitòria primera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, assenyala que els instruments de planejament que 
hagueren iniciat la informació pública amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei, se seguiran tramitant 
segons la legislació anterior. No obstant això, el promotor podrà optar per reiniciar-ne la tramitació acollint-se a les 
disposicions de la present llei, o prosseguir-la quan els tràmits ja realitzats hi siguen compatibles. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple ha de sotmetre, amb l’aprovació prèvia per la majoria requerida, la present 
modificació de planejament a l’informe favorable del Consell del Territori i del Paisatge. I una vegada obtingut l’informe, 
i aquest és favorable, no existeix cap inconvenient a seguir amb la tramitació de la modificació del planejament 
requerida”.  
 
Que en conseqüència, i d’acord amb els informes obrants en l’expedient, s’eleva al Ple la següent PROPOSTA 
D’ACORD: 
 
ÚNICA. Sol·licitar, en els termes previstos en l’art. 94.6 LUV, amb caràcter previ a l’aprovació, l’informe favorable del 
Consell Superior de Territori i Urbanisme.” 
 
 
L’alcalde motiva la urgència de la sessió i del punt transcrit, atés que es tracta d’un expedient de 2013 que després 
d’haver passat el període d’exposició i a l’haver decidit els grups que no hi hauria cap sessió ordinària en agost, es 
demoraria massa en el temps si s’incloguera en el Ple ordinari de setembre. Recorda que és necessària la majoria 
absoluta per a l’aprovació d’aquest punt. 
 
Se sotmet a votació la ratificació de la urgència i resulta aprovada per unanimitat. 
 
A les 13.07 hores el Sr. Andrés i el Sr. Alós (Grup Popular) manifesten la intenció d’abandonar la Sala i abstindre’s en la 
votació pels motius que ja van exposar en anteriors sessions en què es va tractar aquest punt. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que en el seu dia l’empresa que porta a terme les obres les va començar sense 
estar definitivament aprovada la modificació de les normes subsidiàries, per tant des de l’Ajuntament, i a causa de la 
instància d’un veí, es va alçar una acta i es van paralitzar les obres; així el Departament d’Urbanisme va realitzar el seu 
treball. Ara s’ha de remetre eixa acta al Consell Superior de Territori i Urbanisme i una vegada que tinguem l’informe 
des d’allí podrem aprovar definitivament les normes. 
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La Sra. Alós (Grup Popular) diu que com es tracta únicament de demanar al Consell Superior de Territori i Urbanisme 
un informe no entraran a debat. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no es tracta simplement de demanar un informe, es tracta que hi ha hagut una sèrie 
d’irregularitats i s’està votant ací si les irregularitats es poden fer o no, ja que Conselleria pregunta a l’Ajuntament què 
fa modificant les normes subsidiàries sense cap tipus de suport jurídic i ara necessitem un dictamen que corrobore la 
irregularitat que s’està realitzant des de l’ Ajuntament. L’urbanisme a la carta que es dóna en aquest municipi, resulta 
que Conselleria demana explicacions de les irregularitats que estan tenint lloc. Estem parlant de la construcció d’una 
gasolinera en un nucli urbà i que es consulta l’administració autonòmica però no el poble sobre què opina d’açò, i es 
podria realitzar una consulta popular i l’Ajuntament comet una irregularitat. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que l’Ajuntament no està cometent cap irregularitat, és l’empresa la que ha iniciat 
les obres sense tindre la corresponent llicència d’obra. Ni la Conselleria ens ha demanat explicacions del que estem fent 
ni nosaltres li demanem opinió a la Conselleria, sinó que hi ha una diversitat d’opinió. D’una banda, existeix una llei 
estatal que diu que al costat de qualsevol activitat es pot establir una gasolinera i, de l’altra, tenim a Moncofa unes 
normes subsidiàries que prohibeixen expressament que s’hi construïsca. Hem demanat un canvi de normes subsidiàries 
perquè la llei estatal ens empara però volem fer les coses bé, per això hem fet eixa modificació de les normes 
subsidiàries. I d’Urbanisme a la carta res, ens estem adaptant a la llei estatal. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que sempre és el seu grup el que s’equivoca, però l’equip de govern demostra que no es 
llig els informes. Hi ha un informe que diu que existeixen irregularitats a nivell municipal, encara que es puga fer 
aquesta obra en eixe lloc segons la llei estatal. Quant a la llicència d’obra, s’equivoca també la Sra. Safont, ja que 
efectivament no hauria d’haver començat l’obra, ja que no se’ls havia concedit la llicència d’obra i es paralitza l’obra. La 
sol·licitud del dictamen a Conselleria de Territori i Habitatge és perquè existeixen irregularitats en les normes 
subsidiàries i açò queda molt ben plasmat en els informes. O siga que algú no es llig els informes. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que si el Sr. Canós té algun dubte al respecte que pot anar a parlar amb els tècnics 
d’Urbanisme. Tant que diu que es llig tots els informes, que vaja a parlar amb ells i vorà com és ell el que no s’entera 
de res. 
 
L’alcalde demana al Sr. Canós que respecte la intervenció de la Sra. Safont. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) reitera al Sr. Canós que pot anar al Departament d’Urbanisme quan vullga i que li ho 
explicaran tot. Que hi ha dos informes relatius a aquest punt emesos pels tècnics municipals: un que diu que sí que es 
pot instal·lar una gasolinera en eixe lloc perquè la llei estatal ho permet i dos, que s’han de modificar les normes 
subsidiàries perquè la seua redacció prohibeix expressament aquest tipus d’instal·lacions. A més a més, el Sr. Canós fa 
bastants mesos que no apareix per les dependències municipals d’Urbanisme. 
 
L’alcalde diu que vol aclarir quin ha sigut el tràmit real d’aquest punt, perquè veu que el Sr. Canós està manipulant els 
fets a la seua conveniència. L’empresa que pretenia instal·lar la gasolinera ho va demanar en el seu dia per escrit i va 
començar les obres sense que se li haguera concedit la llicència. Aleshores l’Ajuntament li posa una denúncia i li 
paralitza les obres. La consulta és arran de l’inici de les obres sense permís. Si tan segur està el Sr. Canós que hi ha 
hagut irregularitats, el que ha de fer és denunciar i no anar de víctima. El que necessite aclarir ho pot fer en el 
Departament d’Urbanisme i el que no ha de fer és anar embolicant el credo, perquè no conta les coses com són. Es va 
acordar en aquest Ple entre tots tirar aquest expedient cap avant. La gasolinera estaria feta i legal amb la llei estatal, 
però busquem el consens i ara el Sr. Canós és el defensor del poble i demana una consulta popular. Si no s’aclaria quan 
estava en l’equip de govern ara està demostrant que s’aclareix encara menys. 
 
Se sotmet a votació la proposta i resulta aprovada per 9 vots a favor (6 del Grup Socialista i 3 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc.  
 
Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 13.18 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 14 d’agost de 2014 
 
 
    La secretària en funcions                                                 Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 

      Sra. Sonia Llombart Monfort                                          Sr. Jaime Picher Julià 


