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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 15 DE MAIG DE 2014 

 
Dia:     15 de maig de 2014 
Hora d’inici:   12 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 659, de 12 de maig de 2014. 
Sessió:     Ordinària. 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí 
Matilde Alós Julià   Ana Safont Recatalà 
Wenceslao Alós Valls  Tania Palacios Giménez 
Josep Canós Marcos  Manuel Martínez Paradís 
    Nadia Martí Arnau 
     
Regidors absents:                José Mª Andrés Alós 
 
Interventor:    Jesús Gual Sanz 
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
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. 
 
L’alcalde explica que el punt 1 de la convocatòria és un error, perquè no consta la data de cap acta per a aprovar. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. DICTAMEN RELATIU A L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA 
D’ESTIU I APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
 
“Vista la proposta de la regidora d’Hisenda relativa a l’establiment del preu públic per la prestació del servei de l’Escola 
d’Estiu. 
 
Atesa la providència d’Alcaldia d’incoació de l’expedient per a l’establiment del preu públic per la prestació del servei de 
l’Escola d’Estiu. 
 
Tenint en compte l’estudi tècnicoeconòmic i l’Ordenança reguladora del preu públic que obren en l’expedient municipal. 
 
Segons l’informe 128/2014 emés en sentit favorable per la Intervenció municipal. 
 
D’acord amb el que antecedeix propose al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
 

ACORD 
 
Primer. Establir el preu públic per la prestació del servei d’Escola d’Estiu. 
 
Segondo. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora, la qual es transcriu a continuació: 

 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA D’ESTIU 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
  
Article 1. Fonament 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 142 CE, 105 LRBRL, en concordança amb els articles 41 a 47 del TRLRHL, 
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei públic d’Escola d’Estiu. 
 
Article 2. Servei que es presta 
 
El servei que es presta i que dóna lloc a l’establiment del preu públic és el d’Escola d’Estiu, el qual té com a finalitat 
permetre la conciliació de la vida familiar i personal mitjançant l’ocupació del temps lliure dels més menuts, als quals 
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s’instrueix o educa en la utilització i ús del temps lliure, i fomenta valors com són: respecte, llibertat, felicitat, 
honestedat, humilitat, amor, pau, responsabilitat, ajuda, justícia, fidelitat, solidaritat, tolerància, etc., alhora que se’ls 
transmeten habilitats bàsiques i de relació interpersonal. 
 
 
TÍTOL II. RÈGIM FISCAL 
  
Article 3. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei d’Escola d’Estiu durant els mesos de juliol. 
  
Article 4. Meritació 
 
Es merita el preu públic i naix l’obligació de pagament en el moment que s’inicia la prestació del servei. 
 
Als efectes de la present ordenança es considera que s’inicia la prestació del servei en el moment en què l’usuari 
sol·licite la prestació mitjançant la formalització de la pertinent preinscripció/inscripció. 
 
Article 5. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària que reben i es beneficien del servei d’Escola d’Estiu que es presta per aquest 
Ajuntament.  
 
Article 6. Responsables 
 
Respondran solidàriament a les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a què es refereix l’art. 
42 LGT.  
  
Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix l’art. 43 de la mateixa Llei. 
 
Article 7. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
No s’estableix cap benefici fiscal. 
  
Article 8. Quota 
  
La quota del preu públic consisteix en una quantitat fixa que ascendeix a 60 €, segons la concurrència de 
circumstàncies assenyalades en l’article 44 del TRLRHL que habiliten per a fixar un import inferior al del cost del servei. 
 
El referit import inclou l’IVA que resulte d’aplicació en cada moment d’acord amb la Llei 37/1992. 
 
Article 9. Normes de gestió 
 
L’obligació de pagar el preu públic naix des que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé les 
entitats locals poden exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial. 
 
Les persones o entitats interessades en la prestació del servei hauran formalitzar la pertinent preinscripció/inscripció 
d’acord amb el model normalitzat facilitat per l’Ajuntament. 
 
Juntament amb la inscripció/preinscripció, els sol·licitants hauran d’aportar el resguard acreditatiu de l’ingrés del preu 
públic. 
 
L’ingrés del preu públic es realitzarà mitjançant el document d’autoliquidació que serà facilitat pels serveis municipals. 
 
L’ingrés es realitzarà en qualsevol de les entitats bancàries que actuen com a col·laboradores en la recaptació 
municipal.  
 
Els deutes podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Article 10. Incidències en la prestació del servei. 
 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei no es preste procedirà la devolució de l’import 
corresponent. 
 
La falta d’assistència de l’obligat al pagament al servei d’Escola d’Estiu no dóna dret al reemborsament del preu públic 
satisfet. 
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Disposició addicional  

A les quanties del preu públic regulades en la present Ordenança s’afegirà la quantitat corresponent a l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 

 Disposició final  

La present Ordenança entrarà en vigor després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i el transcurs del 
termini previst en l’art. 65.2 LRBRL, i romandrà en vigor fins a la modificació o derogació expressa. 

Tercer. Obrir un període d’informació pública, amb l’anunci previ en el butlletí oficial de la província, per 30 dies, 
durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant del Ple.  
 
Quart. Que si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, observacions ni objeccions, es considerarà 
definitivament aprovat l’acord fins aleshores provisional; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a 
resoldre-les.  
 
Cinqué. L’acord definitiu es publicarà en el butlletí oficial de la província, sense que entre en vigor fins que s’haja 
portat a terme la publicació i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985.” 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica els motius que han portat a establir aquest preu públic i a aprovar aquesta 
ordenança, ja que l’Ajuntament està donant aquest servei des de fa alguns anys per a permetre la conciliació de la vida 
familiar i laboral, mitjançant l’ocupació del temps lliure dels més menuts, i tenint en compte que aquest servei té un 
cost anual per a les arques municipals de 17.838 euros, que resulta del contracte administratiu amb la mercantil 
Gestiona Cultura, Món d’Animació, i tenint en compte que hi ha altres costos addicionals derivats del manteniment i 
subministraments, i ja que no es tracta d’un servei de primera necessitat, s’ha traslladat des del Departament de 
Serveis Socials al de Cultura i Educació, ja que no té com a destinataris únicament als col·lectius en perill d’exclusió 
social. Per tot açò, i tenint en compte la situació econòmica actual, s’establirà un preu d’acord amb la situació existent, 
que s’estableix en 60 euros, i el servei serà de l’1 al 30 de juliol, i la resta està blasmat en l’ordenança on queda bastant 
clar. Existeix una subvenció relativa al preu, ja que el preu real del servei seria del voltant de 150 euros segons el que 
estableixen municipis veïns i el preu final és de 60 euros que s’adequa bastant a la situació del nostre municipi. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que, efectivament, l’Escola d’Estiu li està costant a l’Ajuntament uns diners i ara li 
costarà més car als pares que vullguen inscriure els fills. Existeix una llei que diu que el cost no pot ser superior al que li 
costa a l’Ajuntament, i pel marcat caràcter social l’Ajuntament ha decidit subvencionar-ne una part. D’una altra banda, 
pensem que en comptes d’una xifra com la de 60 euros, a pesar que l’Ajuntament ja subvenciona la meitat, s’hauria 
d’haver gestionat com la subvenció de guarderia, segons que els pares estiguen treballant, la renda, etc. Per tant, 
proposem una esmena parcial, que per a no perjudicar els pares ni els menors que assistisquen a l’activitat es reduïsca 
el preu a 40 euros, i per a l’any que ve s’aprove una ordenança similar a la de guarderia, amb un contingut paregut. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no entraran a debatre en aquest punt. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que, tal com ha indicat el Sr. Paradís, ja se subvenciona la meitat de l’import, per la 
qual cosa no té sentit que diga que li costa diners a l’Ajuntament i, encara que aquest ho subvencione al cinquanta per 
cent, siga massa car. Estem parlant d’un servei que passa de ser pràcticament gratis a tindre un cost que s’ajusta a les 
necessitats dels ciutadans, ja que estem parlant d’un servei de tot un mes, que ja està subvencionat en 90 euros, 
regulat per una ordenança fiscal. Llevar 20 euros del preu no suposarà res. I, a més a més, tindrem el mateix problema 
que en altres ocasions, que s’inscriuen xiquets d’altres poblacions perquè resulta ací més econòmic, ja que els preus 
d’altres municipis es mouen al voltant dels 60 euros, 80 euros o 150 euros. El que pretenem és regular-ho i que els 
xiquets del municipi no es queden fora. Crec que és una justificació raonable. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que es tracta de la mateixa justificació de l’ordenança de guarderia, en què s’exigeix 
que els pares estiguen empadronats a Moncofa, ja que es tracta d’ajudes de caràcter social. La justificació del preu 
hauria de vindre per circumstàncies com que els pares estiguen empadronats més de dos anys o que la part 
subvencionada es concedisca com en altre tipus d’ajudes del municipi. 
 
L’alcalde pregunta al Sr. Canós si té alguna cosa a dir i ell contesta negativament. Al Sr. Paradís li diu que simplement 
dissenteix del que planteja l’equip de govern, per tant passarem a la votació de l’esmena. El Partit Popular està fent una 
proposta populista, igual que en el seu dia va plantejar la de l’IBI.  
 
Se sotmet l’esmena del Grup Popular a votació i resulta rebutjada per 6 vots en contra del Grup Socialista, 5 vots a 
favor del Grup Popular i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per 6 vots a favor del Grup Socialista, 5 vots en contra del Grup 
Popular i 1 abstenció del Grup Bloc. 
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2. DICTAMEN RELATIU AL SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE MONCOFA 1/2014 
 
“Antecedents,   
 
Que en virtut de Providència d’Alcaldia i de la Regidoria de Medi Ambient de data 9 de gener de 2014 es va sol·licitar 
als serveis tècnics municipals un informe en relació amb l’escrit amb número de registre d’entrada 7246 de data 13 
d’agost de 2013 presentat per Sr. David Fornés Artigues, on manifesta actuar en representació de la mercantil Juan 
Fornés Fornés, SA, en el qual exposa estar interessat en la construcció d’una estació de servei en l’aparcament del 
supermercat siti en l’av. Científic Avel·lí Corma d’aquesta localitat. 
 
En l’escrit manifestava així mateix que la parcel·la tenia com a ús global el residencial, i no és compatible l’ús industrial 
ni les estacions de servei en la dita zona. 
 
Que a través del referit escrit, va sol·licitar la modificació puntual de les normes subsidiàries de Moncofa vigents en 
l’actualitat perquè en la parcel·la ocupada per l’activitat de “Supermercat amb aparcament i servei d’autollavat de 
vehicles” l’ús “Estació de Servei” fóra compatible amb els usos vigents.  
 
Que en contestació a la citada Providència, l’arquitecte municipal i qui subscriu evacuaren un informe en data 15 de 
gener de 2014 amb la següent fonamentació jurídica: 
 
“En primer terme cal fer referència al fet que en la nostra legislació urbanística no existeix un dret a la tramitació de 
documents de planejament per part dels particulars. 
 
Aquest extrem, del qual s’aprofundirà amb posterioritat a compte del supòsit de fet plantejat en la providència objecte 
d’aquest informe, és pacíficament reconegut pels nostres tribunals. 
A tals efectes, és paradigmàtica la resolució de la Sala Contenciosa Administrativa del mateix Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana de la Sentència núm. 287/12 de data 16 de març de 2012. En aquest sentit, el FJV 
d’ella, en relació amb sentències de la mateixa Sala Contenciosa Administrativa de data 20 de juliol de 2008, dictada en 
el recurs 846/06 i de data 17 d’octubre de 2008, dictada en el recurs 193/07 vénen a disposar el següent: 
 
“Quant al dret a la tramitació, hem d’afirmar que no existeix com a tal dret ja que no podem oblidar que totes les 
lleis urbanístiques estatals o autonòmiques i la jurisprudència del Tribunal Suprem i tribunals superiors de les 
comunitats autònomes, parteixen de dos premisses: 
a) L’urbanisme, com a disseny de la ciutat, és una funció pública, art. 1.1 de la Llei Valenciana (sic) de la Llei 6/1994, 
art. 3.1 de la Llei Valenciana 16/2005, criteri que podem vore en totes les lleis que precediren i la jurisprudència del 
Tribunal Suprem, actualment l’art. 3.1 de la Llei estatal 8/2007 remarca aquest caràcter "(...) L’ordenació territorial i la 
urbanística són funcions públiques no susceptibles de transacció (…)". 
b) Eixa funció pública en què consisteix l’actuació urbanística es tradueix en discrecionalitat a l’hora de dissenyar la 
ciutat i l’ ius variandi per part dels municipis com han posat en relleu centenars de sentències de la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem al llarg dels anys, així en la de 3.07.2005 (Secció Cinquena) ens dirà l’alt tribunal "(...) el planificador –
gaudeix- (sic) de gran discrecionalitat, tenint en compte una multitud de factors, tals com el model urbanístic elegit per 
al municipi, la voluntat de desenvolupament sostingut o desenvolupament fomentat, la forma i la localització en què el 
planificador desitja que el desenvolupament es materialitze, etc.(…)", discrecionalitat que no significa arbitrarietat com 
afirma l’alt tribunal en sentència 25.07.2007 (Secció Cinquena ). En el tema que estem tractant significa que 
l’Ajuntament valora la proposta i decideix la iniciació de la tramitació o la denega, li n’hi haurà prou a afirmar que no 
pensa desenvolupar eixa zona, que no pensa fer-ho en la forma proposada, etc. En definitiva, no existeix el dret que un 
programa d’actuació integrada ni cap instrument de planejament siga tramitat, tal vegada per això s’està estenent en 
les legislacions amb el fi d’evitar despeses a les empreses o particulars el "dret a la informació prèvia", basta la lectura 
de l’art. 6.b) de la Llei estatal 8/2007 o art. 129.2 de la Llei Valenciana 16/2006 (sic). 
 
D’acord amb el que s’acaba d’exposar, resulta l’art. 45 de la Llei Valenciana Llei 6/1994 i art. 130 de la Llei Valenciana 
16/2006 (sic), on la decisió d’iniciar o no el procediment correspon al Ple municipal, en definitiva, tots els 
procediments per a l’aprovació d’instruments de planejament i normalment de gestió s’inicien d’ofici. 
 
Dit l’anterior, i pel que fa al supòsit que ens ocupa, l’art. 81.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana estableix que: “Els particulars podran formular documents d’avanç del planejament i sol·licitar a 
l’Ajuntament la modificació del pla general, mitjançant la presentació de la documentació tècnica necessària a aquest fi. 
En cap cas poden tramitar-se plans d’elaboració particular simulant que es tracta d’iniciatives formulades d’ofici”. 
 
Certament, i a través de la citada previsió, es ve a superar la restricció establida en l’art. 145 del derogat Decret 
201/1998, de 15 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament de la Comunitat 
Valenciana, en virtut del qual “Els plans generals o les seues modificacions han de ser redactats i subscrits per tècnics 
competents al servei de l’Administració o contractats per ella”; precepte la contravenció del qual va provocar un certs 
pronunciaments jurisprudencials d’anul·lació del pla aprovat i redactat per tècnic competent al servei de l’Ajuntament o 
sense mediació de contractació administrativa amb l’esmentat propòsit (STSJCV 599/2005, de 27 de maig, recurs 
498/2003).  
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No obstant l’anterior, en l’actualitat, el citat art. 81.2 LUV ve a facilitar als particulars la formulació d’avanços de 
planejament, així com la sol·licitud de modificacions.  
En aquest últim cas, la instància de presentació no ha de contindre una mera sol·licitud de modificació del planejament, 
sinó la “documentació tècnica necessària a eixe fi”, açò s’ha d’entendre com un requeriment d’aportació pel particular 
del document/s en què es recull la modificació.  
 
Atenent l’anterior, l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, atenent una eventual presentació de l’avanç de planejament 
en els termes assenyalats, qui en l’exercici de la seua potestat discrecional degudament motivada, es pronunciarà sobre 
la modificació proposada i haurà de sol·licitar, en cas que n’advoque per l’oportunitat i la tramitació, els informes 
tècnics, jurídics o medioambientals que considere pertinents. 
 
Fet que s’informa a l’Alcaldia i a la Regidoria de Medi Ambient en contestació a la providència de referència.” 
 
Que en data 16 de gener de 2014, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament va efectuar trasllat a la citada mercantil en els termes 
assenyalats; açò és, no requerir a la mercantil a fi que aportara cap document, sinó indicar-li que d’acord amb el que 
preveu la legislació urbanística, les sol·licituds de part de modificació de planejament han de portar aparellades la 
documentació tècnica necessària a eixe fi. 
 
A la vista del trasllat, la mercantil Juan Fornés Fornés, SA presenta el citat document tècnic d’avanç mitjançant l’escrit 
amb número de registre d’entrada 810 de data 7 de febrer de 2014. 
 
Que a la vista de tal escrit i del document d’avanç presentat, l’Alcaldia Presidència d’aquest Ajuntament dicta 
Providència de data 23 d’abril de 2014, en què manifesta que “és voluntat d’ella promoure la modificació de les Normes 
Subsidiàries d’aquest municipi tal com s’expressen en el document tècnic d’avanç de planejament que ara es presenta”. 
 
Que així mateix, i a través de la citada providència se sol·licita “un informe als serveis tècnics sobre la legalitat de la 
modificació que consta en el citat document, i al tècnic d’Urbanisme sobre el procediment a fi de portar a terme la 
modificació”. 
 
Fonaments jurídics 
 
-  En relació amb el que estableix el títol V de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació i en les normes subsidiàries d’aquest municipi. 
 
L’al·lusió a la present normativa es fa necessària des de la controvèrsia i inseguretat jurídica creada tant a funcionaris 
municipals com altres operadors jurídics, pel contingut del que estableix el títol V de la mateixa llei, tant amb la 
legislació urbanística en matèria d’ordenació del territori i urbanisme com pel document de planejament general vigent 
en aquest municipi; sobretot atenent el caràcter de legislació bàsica que ve a atorgar-li la disposició final primera de la 
mateixa Llei en establir que: “El que disposa el títol V de la present llei té caràcter bàsic al dictar-se a l’empara de les 
competències que corresponguen a l’Estat en l’article 149.1.13.a i 25.a de la Constitució espanyola, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva per a determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament.” 
 
En relació amb la citada llei, cal ressenyar-se, en primer terme, que l’art. 40 va procedir a la modificació de l’art. 3 del 
Reial Decret-Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i 
Serveis. 
 
A aquest respecte, i en el que ara interessa, aquest precepte ve a establir el següent: 
 
«Article 3. Instal·lacions de subministrament a la menuda de carburants a vehicles en establiments comercials i altres 
zones de desenvolupament d’activitats empresarials i industrials. 
 
1. Els establiments comercials individuals o agrupats, els centres comercials, els parcs comercials, els establiments 
d’inspecció tècnica de vehicles i les zones o polígons industrials podran incorporar entre els seus equipaments, 
almenys, una instal·lació per a subministrament de productes petroliers a vehicles. 
(...) 
3. L’òrgan municipal no podrà denegar la instal·lació d’estacions de servei o d’unitats de 
subministrament de carburants a vehicles en els establiments i zones anteriorment assenyalats per la 
mera absència de sòl qualificat específicament per a això. 
 
4. La superfície de la instal·lació de subministrament de carburants, no computarà com a superfície útil d’exposició i 
venda al públic de l’establiment comercial en què s’integre a efectes de la normativa sectorial comercial que regisca per 
a aquests.» 
 
A fi d’abordar la present qüestió resulta necessari recordar que els art. 149.1) 13 i .25 CE atorguen competència 
exclusiva a l’Estat sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i sobre les bases del 
règim energètic; mentres que el règim de distribució de competències urbanístic entre l’Estat i les comunitats 
autònomes va quedar perfilat a partir de la STC 61/1997, de 20 de març, la qual va declarar la competència 
autonòmica exclusiva sobre Urbanisme, encara que “ha d’integrar-se sistemàticament amb aquelles altres estatals que, 
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si bé de cap manera podrien legitimar una regulació general del sencer règim jurídic del sòl, pot propiciar, tanmateix, 
que afecte puntualment la matèria urbanística”. 
 
Aquesta “integració sistemàtica” a què fa referència la STC 61/1997 fa que tampoc resulte ociós recordar que la recent 
STC núm. 170/12 de 4 d’octubre, ja va declarar com a incompetent l’Estat, quant a la regulació de determinades 
previsions de caràcter urbanístic –disposició transitòria primera a)- del Reial Decret-Llei 6/2000, de 23 de juny, de 
Mesures Urgents d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis. Aquesta Sentència, en el FJXII va 
previndre el que segueix: 
 
“Ja hem assenyalat tant el caràcter exclusiu de les competències autonòmiques en matèria d’Urbanisme així com 
l’obligació que, en cas d’incidir sobre aquelles, les competències de l’Estat es mantinguen dins dels límits que els són 
propis. Ambdós criteris exclouen que la decisió estatal pretenga fer-se operativa mitjançant el recurs a figures i 
tècniques pròpiament urbanístiques; és a dir, específiques de l’ordenació urbana, com són les ací examinades relatives 
al còmput del volum edificable o d’ocupació, les quals produeixen una modificació del planejament concret al qual estan 
subjectes tots els poders públics [STC 56/1986, de 13 de maig, FJ 4, reiterat en la STC 149/1998, FJ 5 B)]. El que es 
veda és, doncs, la utilització de tècniques i instruments urbanístics per a la consecució d’objectius que es 
diuen vinculats a les competències estatals ja que, en aquests casos, no ens trobem en l’exercici de les 
dites competències sinó en l’àmbit propi de l’Urbanisme de competència exclusiva autonòmica i que no 
pot vore’s ací desplaçada”. 
 
Per a acabar concloent “que la preexistent limitació d’edificabilitat i ocupació que, per decisió estatal, ara es vorà 
suprimida, opera com una tècnica dins del planejament urbanístic. Limitació que es veu forçosament excepcionada o 
modificada ope legis  ja que s’incrementa l’ocupació i edificabilitat d’una determinada parcel·la i, per tant, la 
intensitat del seu ús ja que no és altre l’efecte que es produeix al permetre construir una estació de servei als 
establiments comercials en els casos en què s’haja exhaurit ja el volum màxim d’edificabilitat i ocupació. De tot el que 
venim exposant es dedueix que el precepte que ara enjudiciem té per objecte immediat la determinació 
d’un ús al qual ha de destinar-se el sòl, fet que constitueix un dels aspectes essencials de la competència 
autonòmica sobre Urbanisme”. 
 
En aquest sentit, quan ara novament el referit art. 40 de la Llei 11/2013 modifica les previsions d’usos dels plans 
d’ordenació dels municipis, que permet la compatibilitat de l’estació de servei amb l’ús comercial i industrial, pareix que 
novament està immiscint-se en la regulació de paràmetres del règim del sòl propis de la competència estrictament 
autonòmica; competència aquesta última de la regulació de la qual, no cal oblidar, deriven les normes subsidiàries 
vigents en aquest municipi, i que estableixen l’ús d’estació de servei com a prohibit en la zona objecte del document 
d’avanç que es presenta. 
 
La STC núm. 37/1987 ja va establir que: “la competència d’ordenació del territori i urbanisme, sense que interesse ara 
analitzar la relació entre ambdós conceptes, té per objecte l’activitat consistent en la delimitació dels diversos usos a 
què puga destinar-se el sòl o espai físic territorial”.  
 
A més a més, la citada STC 170/2012, fent-se eco de resolucions prèvies del mateix TC, tal com la STC 21/1999, de 25 
de febrer –FJV-, declara que: “l’art. 149.1.13 CE ha de ser interpretat de forma estricta quan concorre amb una matèria 
o un títol competencial més específic” tal com ocorre en el present cas amb el títol competencial referent a urbanisme i 
ordenació del territori. De fet, es configura com a quelcom excepcional el fet que l’Estat impose un determinat ús del 
sòl amb independència del que establisca el planejament urbanístic local o autonòmic, mentre que aquesta previsió 
pretén derogar el que preveuen els instruments de planejament general així que aquests exigisquen una determinada 
qualificació de sòl per a la instal·lació d’una estació de servei.  
 
Fins a tal punt pot arribar la inseguretat jurídica produïda amb el dictat d’aquesta norma, que els mateixos operadors 
urbanístics tant públics com privats, poden trobar-se davant del fet que un ús específicament prohibit en el planejament 
general com el de l’estació de servei, puga esdevindre compatible amb ell pel dictat d’una norma amb altes possibilitats 
de provocar recursos d’inconstitucionalitat per part d’alguna/es comunitats autònomes o sobre la qual puguen plantejar-
se inclús pels òrgans judicials, qüestions d’inconstitucionalitat. 
 
I això més encara, com dèiem, en un cas com el nostre, en què la tipificació d’aquest ús com a prohibit en les normes 
subsidiàries comporta un encaix un poc forçat amb l’expressió “mera absència de sòl qualificat especialment per a això”. 
L’anàlisi que antecedeix, malgrat no configurar-se com l’objecte de la providència sobre la qual se sol·licita l’informe i 
que a continuació s’abordarà, ha de resultar oportú. I això, ja que a partir de la modificació de les NNSS que ara es 
pretén abordar, es doten de seguretat jurídica les previsions del planejament municipal de Moncofa en aquesta matèria, 
en tant que aquestes, vindran a acomodar-se i a aproximar-se, tan sols parcialment (SU-3: Eixample: Residencial 
Extensiva. Franja Carretera al Mar), a la regulació material d’una normativa estatal, que bé pot vore’s sotmesa a una 
certa bel·ligerància constitucional en un futur immediat. 
 
- 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’article 37 LUV, que prevé que l’assignació d’usos i tipus detallats en 
desenvolupament dels previstos per l’ordenació estructural constitueix una determinació pròpia de l’ordenació 
detallada, i en conseqüència 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 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 dur a terme a fi de procedir a la mencionada modificació del planejament 
general, s’ha d’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’article 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 article disposa que l’òrgan competent de l’administració que promoga la redacció 
del Pla, una vegada conclosa aquesta, ho sotmetrà a informació pública per un període mínim d’un mes, l’anunciarà 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 públic 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. 
 
A tals efectes, haurà de ser el Ple, en virtut del que disposa l’article 86.1 LRJ-PAC, l’òrgan competent per a acordar el 
sotmetiment a informació pública del corresponent document. 
 
Transcorregut 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). 
 
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 a la tramitació 
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística és competència del Ple i li 
correspon per tant l’aprovació per majoria absoluta, d’acord amb el que disposa l’article 47.2.ll) de la mateixa Llei de 
Bases. 
 
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 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, mentres que contra l’acte l’aprovació del qual es pretén no cal cap recurs, en tractar-se d’un acte de 
tràmit. 
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En tot cas, i amb la finalització prèvia del present informe, cal ressenyar-se el fet que aquest, en compliment del 
contingut de la providència dictada i de les competències de qui subscriu, no entra a abordar paràmetres de legalitat 
propis de l’ordenació de les ordenances particulars de planejament, que en tot cas, hauran de ser informats i/o 
refrendats en l’informe tècnic obrant en l’expedient. 
 
En conseqüència, si l’òrgan municipal competent, per raons d’oportunitat, té la voluntat de promoure la present 
modificació de les normes subsidiàries del municipi, i atenent raons de legalitat això resulta procedent, procediria la 
incoació del procediment mitjançant la següent proposta de resolució: 
 
ÚNICA. 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 NNSS) a informació pública durant el termini d’un mes amb la 
publicació prèvia 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 així mateix, s’ha evacuat l’informe per part del secretari de la corporació amb la següent 
fonamentació jurídica: 
 
“PRIMER. Pel que fa a la iniciativa particular en la formulació de plans urbanístics 
 
En relació amb aquesta qüestió em remet al que informa el tècnic d’Urbanisme en l’informe de data 5 de maig de 2014 
(pàgines 1 i 2), en què s’assenyala que no existeix en la nostra legislació urbanística un dret a la tramitació de 
documents de planejament pels particulars, ja que es tracta d’una funció pública que correspon en tot cas a les 
administracions competents. No obstant això, l’article 81.2 de la LUV sí que possibilita als particulars la formulació 
d’avanços de planejament, així com la sol·licitud de modificacions. 
 
Així doncs, serà l’òrgan competent de l’Ajuntament el que, en l’exercici de la seua potestat discrecional, haurà de decidir 
si tramita o no la modificació sol·licitada per la mercantil Juan Fornés Fornés SA. 
 
SEGON. Pel que fa al procediment a seguir per a tramitar la modificació del planejament en cas d’estimar-
se el que se sol·licita. 
 
A aquest respecte em remet al que informa el tècnic d’Urbanisme en el citat informe (pàgines 6 a 8), on s’assenyalen 
els preceptes legals que resulten d’aplicació al procediment. Es comparteixen els extrems informats, tals com: la 
modificació afecta a ordenació detallada que competeix aprovar definitivament a l’Ajuntament; l’òrgan competent per a 
sotmetre a informació pública la modificació i aprovar-la definitivament és el Ple; els acords que adopte el Ple en el 
procediment seran adoptats per majoria absoluta; la modificació, una vegada aprovada, serà publicada en els termes 
de l’article 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. 
 
TERCER. Pel que fa a la normativa específica aplicable a la instal·lació d’estacions de servei vinculades a 
un comerç i la seua relació amb el planejament urbanístic municipal. 
 
Atés que les sol·licituds de la mercantil expressen la voluntat d’instal·lar una estació de servei juntament amb un 
establiment comercial, resulta necessari analitzar la regulació que, sobre aquesta concreta qüestió, realitzen tant la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, com el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents 
d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis. Ambdós en la nova redacció donada per la Llei 
11/2003, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 
 
Aquesta normativa se cita expressament en el document d’avanç del planejament presentat per la mercantil i s’aborda 
també en l’informe del tècnic d’Urbanisme de 5 de maig de 2014. 
 
Respecte a la Llei 34/1988 disposa en l’article 43.2: 
 
“[…] Els instruments de planificació territorial o urbanística no podran regular aspectes tècnics de les instal·lacions o 
exigir una tecnologia concreta. 
 
Els usos del sòl per a activitats comercials individuals o agrupades, centres comercials, parcs comercials, establiments 
d’inspecció tècnica de vehicles i zones o polígons industrials, seran compatibles amb l’activitat econòmica de les 
instal·lacions de subministrament de combustible a la menuda. Aquestes instal·lacions seran així mateix compatibles 
amb els usos que siguen aptes per a la instal·lació d’activitats amb nivells similars de perillositat, residus o impacte 
ambiental, sense detallar expressament la qualificació d’apte per a estació de servei. 
 
El que estableixen els paràgrafs anteriors s’entén sense perjuí del que estableix la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de 
Carreteres, i les normes de desenvolupament.” 
 
Per la seua banda, el Reial Decret Llei 6/2000 recull, en l’article 3: 
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“Article 3. Instal·lacions de subministrament a la menuda de carburants a vehicles en establiments comercials i altres 
zones de desenvolupament d’activitats empresarials i industrials  
 
1. Els establiments comercials individuals o agrupats, els centres comercials, els parcs comercials, els establiments 
d’inspecció tècnica de vehicles i les zones o polígons industrials podran incorporar entre els seus equipaments, almenys, 
una instal·lació per al subministrament de productes petroliers a vehicles.  
 
2. En els supòsits a què es refereix l’apartat anterior, l’atorgament de les llicències municipals requerides per 
l’establiment portarà implícita la concessió de les que foren necessàries per a la instal·lació de subministrament de 
productes petroliers.  
 
3. L’òrgan municipal no podrà denegar la instal·lació d’estacions de servei o d’unitats de subministrament de carburants 
a vehicles en els establiments i zones anteriorment assenyalades per la mera absència de sòl qualificat específicament 
per a això.  
 
4. La superfície de la instal·lació de subministrament de carburants, no computarà com a superfície útil d’exposició i 
venda al públic de l’establiment comercial en què s’integre a efectes de la normativa sectorial comercial que regisca per 
a aquests.” 
 
Com ja s’ha dit, la redacció d’aquests preceptes ha vingut de la mà de la Llei 11/2003, de 26 de juliol, de mesures de 
suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. L’apartat VI del preàmbul de la dita norma 
disposa: 
 
“Atés l’actual escenari de recessió econòmica i si tenim en compte l’evolució de les cotitzacions dels productes 
petroliers, es considera justificat per raons d’interés nacional, vetlar per l’estabilitat dels preus dels combustibles 
d’automoció i adoptar mesures directes d’impacte immediat sobre els preus dels carburants, alhora que permetran un 
funcionament més eficient d’aquest mercat. 
[…] 
En l’àmbit minorista del sector, es proposen mesures per a eliminar barreres administratives, simplificar els tràmits a 
l’obertura de noves instal·lacions de subministrament minorista de carburants i mesures per a fomentar l’entrada de 
nous operadors. 
 
Es facilita l’obertura d’estacions de servei en centres comercials, parcs comercials, establiments d’inspecció tècnica de 
vehicles i zones o polígons industrials, i s’aprofundeix així en els objectius marcats pel Reial Decret Llei 6/2000, de 23 
de juny.” 
 
El títol V d’aquesta Llei de Mesures en l’àmbit del sector d’hidrocarburs té caràcter de legislació bàsica, d’acord amb el 
que preceptua la disposició final primera. La dita disposició disposa que el que disposa el títol V de la present llei té 
caràcter bàsic al dictar-se a l’empara de les competències que corresponen a l’Estat en l’article 149.1.13.a i 25.a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a determinar les bases i la coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament.  
 
Els títols competencials utilitzats per l’Estat per a dictar la dita norma bàsica vénen referits a la planificació general de 
l’activitat econòmica i a les bases del règim energètic, la qual cosa planteja dubtes raonables sobre la possibilitat 
d’interferir, pel legislador estatal en ús de les citades competències, en qüestions de naturalesa eminentment 
urbanística, l’àmbit de distribució competencial del qual va quedar delimitat després de la sentència del Tribunal 
Constitucional 61/1997. En qualsevol cas, és evident que l’òrgan que té atribuïda la facultat de vetlar per la 
constitucionalitat de les lleis és el mateix Tribunal Constitucional, per la qual cosa mentres que la llei no siga declarada 
inconstitucional, si és el cas, ha de ser tinguda en compte i aplicada en els termes que dispose. Aquests possibles 
problemes de constitucionalitat dels preceptes assenyalats, si bé en la redacció anterior a l’atorgada per la Llei 11/2013, 
han donat lloc a diversos recursos d’inconstitucionalitat contra preceptes del Reial Decret Llei 6/2000, en què el Tribunal 
Constitucional ja ha tingut ocasió de pronunciar-se: 
 
- Sentència 31/2011, de 17 de març, en què es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l’art. 43 del Reial 
Decret Llei 6/2000 per vulneració de l’art. 86.1 CE, i estima igualment que la impugnació del paràgraf huité de la 
disposició final segona havia decaigut en anul·lar-se el citat art. 43. 
 
- Sentència 170/2012, de 4 d’octubre, en què es declara inconstitucional l’apartat a) de la disposició transitòria 
primera del Reial Decret Llei 6/2000. 
 
- Sentència 233/2012, de 13 de desembre, en què es declara que els apartats a) i c) de la disposició transitòria 
primera del Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència en mercats 
de béns i serveis, són contraris a l’ordre constitucional de distribució de competències. 
 
Totes aquestes sentències declaren constitucional l’article 3 del Reial Decret Llei quant que eximisca de les llicències 
municipals que es requerisquen per a l’activitat d’estació de servei per als centres comercials que ja compten amb 
llicència d’obertura. 
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Del que s’ha exposat es desprén que, segons la legislació bàsica en vigor, els comerços ja instal·lats poden incorporar 
entre els seus equipaments una estació de servei sense que puga denegar-se la instal·lació per la mera absència de sòl 
qualificat per a això. Sobre la prevalència de la legislació bàsica sobre el planejament municipal s’han pronunciat 
algunes sentències, per exemple: 
 
- Tribunal Suprem, Sala Tercera, Contenciós Administratiu, Secció 5a, Sentència de 16 jul. 2008, rec. 
5440/2004, en què el FJ QUART assenyala:  
 
“Tant el segon motiu de cassació de l’Ajuntament recurrent com el tercer de l’entitat mercantil han de prosperar 
perquè, en contra del que declara el Tribunal a quo en els fonaments jurídics seté i huité de la sentència, no solament 
els centres comercials tenen la condició d’equipament urbanístic sinó que els grans establiments comercials han 
d’incorporar, entre els seus equipaments, una instal·lació, almenys, per al subministrament de productes petroliers a 
vehicles, mentres que els multicines també han de considerar-se com a dotacions. 
 
L’article 3 del Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, sota l’epígraf «Instal·lacions de subministrament a vehicles en 
grans establiments comercials», disposa que « 1. Els establiments que, d’acord amb l’article 2.3 de la Llei 7/1996, de 15 
de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, tinguen la consideració de gran establiment comercial, incorporaran entre 
els seus equipaments, almenys, una instal·lació per al subministrament de productes petroliers a vehicles, per a 
l’abastiment del qual, amb caràcter preferent, no podran celebrar contractes de subministrament en exclusiva amb un 
sol operador a l’engròs de productes petroliers. Aquestes instal·lacions hauran de complir les condicions tècniques de 
seguretat que siguen exigibles, així com la resta de la normativa vigent que, en cada cas, siga d’aplicació, en especial la 
referent a metrologia i metrotècnia i a la protecció de consumidors i usuaris. 2. En els supòsits a què es refereix el 
paràgraf anterior, l’atorgament de les llicències municipals requerides per l’establiment portarà implícita la concessió de 
les que foren necessàries per a la instal·lació de subministrament de productes petroliers». 
 
Resulta evident, per tant, que, en contra del que declara la Sala d’instància en el fonament jurídic huité de la sentència 
recorreguda, en contemplar-se un ús compatible comercial mitjançant la ubicació d’un hipermercat, es ve a permetre, 
per imperatiu del transcrit precepte, l’ús compatible terciari de subministrament d’hidrocarburs.” 
 
- Sentència Tribunal Administratiu de Navarra, Secció 2a, Resolució de 2 maig 2012, rec. 11-06520/2011, en 
què el FJ SEGON disposa:  
 
“Els tràmits per a l’obtenció de la llicència municipal per a l’estació de servei es realitzaren a l’empara del que disposa el 
Reial Decret Llei 6/2000 (LA LLEI 2229/2000). Aquest Reial Decret Llei és norma d’obligat compliment en tot el territori, 
com així ho ha entés el Tribunal Suprem en sentència de 16 de juliol 2008. Aquest Reial Decret Llei no conté regulació 
urbanística ni territorial, sinó que conté mesures urgents d’intensificació de la competència en el mercat de béns i 
serveis. 
[…] 
 
Amb les dites determinacions com ha indicat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria de 29 de juliol 
2008, el Reial Decret Llei citat determina la possibilitat que els establiments que tinguen la consideració de gran 
establiment comercial, i compten amb llicència municipal en vigor, puguen incorporar entre els seus equipaments una 
instal·lació per al subministrament de productes petroliers, i com està inclòs l’article 3 dins del títol I, i com és 
normativa bàsica, la normativa sectorial s’imposa sobre una normativa urbanística de planejament que impedisca una 
instal·lació d’aquestes característiques, per raó del règim d’usos del sòl, fet que determina que les consideracions 
referides en el present cas a determinacions urbanístiques del planejament urbanístic que s’oposaren a la instal·lació, la 
qual cosa per una altra banda no resulta acreditat a través de la prova pericial oportuna, no impedeixen la concessió de 
la llicència.” 
 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a) Sentència 
número 681/2013 de 22 maig, en què el FJ QUART recull:  
 
“La parcel·la on s’ubica el centre comercial es correspon amb la zona d’oci comercial. 
 
Les sentències dictades per aquesta mateixa Sala i Secció de 17 de maig de 2005, en el recurs d’apel·lació número 
428/03 i de 5 de juliol de 2005, en el recurs d’apel·lació número 151/04 són aplicables plenament a aquest pleit: 
 
Determinen les sentències citades: "que el PGOU ni tan sols s’ha vist afectat pel RDL 6/2000 perquè si bé resulta 
incombatut que el sòl on s’ubica l’establiment comercial Carrefour no tenia previst l’ús d’estació de servei, no és menys 
cert que és ús comercial; per la qual cosa es va autoritzar la gran superfície, i en establir l’art. 3 RDL 6/2000 que 
l’estació de serveis és un equipament indissociable al de gran establiment comercial, es tractaria no solament d’un ús 
permés sinó obligatori, per la qual cosa no seria necessària una requalificació del sòl on s’ubica, ja que en estar permés 
l’ús comercial al qual no solament va associat el d’estació de serveis, sinó que aquest mateix té caràcter comercial 
encara que generalment es definisca dotacional. Ens trobaríem doncs davant d’una redefinició de l’ús que ni infringeix el 
PGOU ni el modifica, i que ja que és el RDL 6/2000 norma d’obligatori compliment en tot el territori de l’Estat, 
l’atorgament de la llicència per a la instal·lació d’estacions de servei annexes als grans establiments comercials és 
obligatori, en tractar-se d’una potestat eminentment reglada segons l’art. 22 RSCL. 
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Per tant, l’estació de serveis com a equipament indissociable del centre comercial, també té caràcter comercial, per la 
qual la construcció i l’activitat està permés pel Pla en la parcel·la ocupada per Carrefour.” 
 
A més a més, la mateixa Direcció Territorial d’Urbanisme de Castelló, en contestació a consulta formulada per aquest 
Ajuntament en relació amb la petició de la mercantil Juan Fornés Fornés SA rebuda per aquest Ajuntament en data 9 
d’abril de 2014 (RE 2420), assenyala que no és necessària una prèvia modificació del planejament urbanístic per a 
l’aplicació del que preveuen els articles 43 de la Llei 34/1998 i 33 del Reial Decret Llei 6/2000. 
 
Per tant, qui subscriu entén que la instal·lació de l’estació de servei que pretén la mercantil en la parcel·la on s’ubica 
l’establiment comercial no requereix com a requisit previ la modificació del planejament, sense perjuí de la possibilitat 
de dur a terme tal modificació en ús de la potestat de planejament que correspon a l’Ajuntament, i és tal vegada oportú 
acometre-la, tal com assenyala l’informe del tècnic d’Urbanisme, amb el fi de dotar de major seguretat jurídica les 
previsions del planejament municipal en aquest aspecte. 
 
L’únic aspecte que ha d’informar-se desfavorable de la modificació de NNSS que es pretén aprovar és el requisit de 
superfície mínima (1.000 m²) que haurà de tindre l’activitat comercial perquè puga instal·lar l’estació de servei, ja que 
el dit requisit no s’ajusta a la legislació bàsica estudiada, que no parla de superfícies mínimes, més bé al contrari, obri la 
porta a la instal·lació a tots els establiments comercials individuals o agrupats, als centres comercials, als parcs 
comercials, als establiments d’inspecció tècnica de vehicles i zones o polígons industrials. 
 
Per tot el que s’ha exposat, no existeix cap inconvenient a procedir a la modificació de NNSS per a permetre la 
instal·lació d’estacions de servei vinculades a activitats comercials en el sòl descrit en el document d’avanç del 
planejament, si bé l’establiment d’una superfície mínima de l’activitat comercial com a requisit per a poder instal·lar 
l’estació, es considera contrari a la legislació bàsica assenyalada. En tot cas, la modificació no pot suposar, a juí de qui 
subscriu, un requisit previ a l’atorgament dels permisos per a la instal·lació en cas de ser sol·licitats. 
 
Aquest és el meu informe sense perjuí de millor criteri fundat en Dret. No obstant això, l’òrgan competent acordarà allò 
que estime oportú.” 
 
Que de la mateixa manera, s’ha evacuat l’informe per part de l’arquitecte municipal en data 5 de maig de 
2014, les consideracions tècniques del qual passen a transcriure’s a continuació: 

“L’objecte de la modificació puntual proposada és el d’introduir en les Ordenances Particulars del Sòl Urbà SU-3. 
Eixample: Residencial extensiva. Franja Carretera al mar, les modificacions quant a les compatibilitats d’usos, que 
permeten la implantació en el dit àmbit d’ordenació de l’ús estació de servei vinculat a activitats comercials de certa 
entitat, concretament les que tinguen una superfície construïda mínima de 1.000 m². 

La justificació de la modificació s’emmarca en la necessitat de solucionar les contradiccions plantejades en relació als 
usos compatibles establits en les Ordenances Particulars de les Normes Subsidiàries de Moncofa, després de l’entrada 
en vigor de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la 
creació d’ocupació, i la nova redacció donada a l’article 3 del Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures 
Urgents d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis, segons el qual: “Els establiments comercials 
individuals o agrupats, els centres comercials, els parcs comercials, els establiments d’inspecció tècnica de vehicles i les 
zones o polígons industrials podran incorporar entre els seus equipaments, almenys, una instal·lació per a 
subministrament de productes petroliers a vehicles” i, a més a més,: “L’òrgan municipal no podrà denegar la instal·lació 
d’estacions de servei o d’unitats de subministrament de carburants a vehicles en els establiments i zones anteriorment 
assenyalats per la mera absència de sòl qualificat específicament per a això”. 

No obstant l’anterior, en les Ordenances Particulars de la Zona SU-3 es prohibeixen expressament les estacions de 
servei, per la qual cosa tal com es reflecteix en el Document d’Avanç de Planejament objecte del present informe, no 
ens trobem davant de la situació de mera absència de sòl qualificat específicament per a això sinó que ens trobem 
davant d’una prohibició expressa de l’ús estacions de servei. 

S’analitza la problemàtica que suposaria la mera eliminació de tal prohibició, sense res més, ja que el dit plantejament 
podria portar que qualsevol ús comercial quedara autoritzat instal·lar una estació de servei vinculat a aquest. Per a 
donar una resposta al plantejament de limitar la implantació indiscriminada d’estacions de servei vinculades a qualsevol 
ús comercial, es considera raonable autoritzar l’ús estació de servei en activitats comercials d’una certa envergadura, i 
es fixa una superfície construïda mínima de 1.000 m². 

S’indica a més a més que l’àrea de sòl urbà SU-3 sobre la qual es pretén la modificació, es correspon amb l’àrea 
ubicada entre els nuclis urbans del poble i de la platja, contigua a ambdós costats de l’avinguda Científic Avel·lí Corma 
que els uneix, i vial de pas de molts dels desplaçaments de vehicles dels residents del Grau, per la qual cosa 
l’emplaçament d’alguna estació de servei en aquesta àrea minimitzaria els desplaçaments de vehicles pel municipi amb 
la finalitat exclusiva de proveir-se de gasolina. 

Amb tot això, en el document s’identifica, l’ordenació detallada de la zona SU-3 vigent i es refon la que seria la redacció 
completa després de la modificació proposada, que se substituiria el text vigent d’: 

“ESTACIONS DE SERVEI: Es prohibeixen.” 

Pel d’: 
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“ESTACIONS DE SERVEI: Es permet únicament, vinculat a activitats d’ús comercial que tinguen una superfície 
construïda de 1.000 m²”. 

La modificació puntual així proposada afecta exclusivament continguts de l’ordenació detallada. 

A aquest respecte, la lletra e) de l’apartat primer de l’article 37 LUV prevé que l’assignació d’usos i tipus detallats 
constitueix una determinació pròpia de l’ordenació detallada. 

En aquest mateix sentit, es pronuncia l’article 60.1 LUV, segons el qual: “Constitueix determinació de l’ordenació 
detallada l’assignació d’usos i tipus edificatoris en forma detallada, en desenvolupament dels previstos per l’ordenació 
estructural. S’efectuarà per remissió al Reglament de Zones, desenvolupant els usos prohibits, alternatius i compatibles 
per a cada parcel·la i les condicions limitadores de la màxima i mínima edificabilitat, volum o altura i ocupació, sobre 
rasant i sota rasant, així com la dotació d’aparcament.” 

I els apartats e) i f) de l’art. 120 del ROGTU, segons els quals, formen part de l’ordenació detallada, l’assignació d’usos i 
tipus d’usos detallats, per a cada una de les zones d’ordenació en desenvolupament dels previstos en les zones 
primàries i la determinació de les zones d’ordenació i regulació detallada de les condicions edificatòries de cada una 
d’elles sobre rasant i sota rasant: l’edificabilitat, l’altura, el nombre de plantes, les reculades, els volums i altres 
anàlogues. 

En virtut del que disposen els articles 37.2 LUV i 121.3 ROGTU, correspon a l’Ajuntament l’aprovació definitiva de la 
modificació proposada. 

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. 

Per tot això, s’INFORMA FAVORABLEMENT el Document tècnic d’avanç per a la modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de Moncofa”, corresponent a la modificació NNSS 01/14.” 
 
En conseqüència i atenent tot el que antecedeix, aquesta Alcaldia Presidència eleva al Ple, amb el dictamen previ de la 
Comissió Informativa corresponent, la següent proposta de resolució: 
 
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’us 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 NNSS) amb la modificació al·ludida en l’ordinal primer, a informació 
pública durant el termini d’un mes amb la publicació prèvia 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”. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) anuncia que es retirarà de la sala perquè pertany al Consell Rector de SOEX-2, que també 
està interessada a muntar una gasolinera i, després de consultar al secretari, ell opina que és millor que abandone el 
Ple en aquest punt. 
 
El secretari matisa en quines circumstàncies s’ha plantejat la consulta, que s’ha realitzat fa uns instants, per la qual 
cosa no ha tingut temps d’aprofundir-hi, encara que sí que pareix que quan algú té el càrrec d’administrador i unes 
certes facultats de decisió en una empresa que puga tindre un interés en l’expedient que ens ocupa, podria donar-se la 
causa d’abstenció i li ha comentat al regidor que si per aquesta causa i per prudència creia convenient absentar-se que 
podia fer-ho. 
 
I a les 12.25 hores el Sr. Alós s’absenta de la sala. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) explica el punt, del qual ja s’havia parlat en algun Ple anteriorment, davant de la 
sol·licitud de l’empresa que regenta un supermercat d’instal·lar una gasolinera; es tractaria de modificar tota la SU-3, ja  
que les normes subsidiàries ho prohibeixen. Es tractaria de canviar el “es prohibeixen” per a adaptar-lo a la legislació 
estatal. L’empresa havia demanat també que es posara en la modificació “solament en superfícies de més de 1.000 
metres” però això ho vam denegar, així que únicament modificarem el “es prohibeix” perquè hi haja més competència, 
més llocs de treball i més coses per a Moncofa. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que entenen que l’Ajuntament no pot oposar-se a aquesta modificació, que altres 
ajuntaments han recorregut perquè no hi estan d’acord, però que pot ser un problema per al dia de demà en el sentit 
que una zona comercial com puga ser el camí la Vall demane posar una gasolinera i no se li pot denegar. És portar-lo a 
l’extrem, però tots pensem que tindre una segona gasolinera en el poble és beneficiós, igual que ens pareix bé en el 
seu dia la iniciativa de la SOEX-2, però encara que no ens pareix la millor ubicació no deixa de ser la decisió d’una 
empresa i com la llei l’empara, així que no tenim cap inconvenient. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que vista la documentació i vistos els informes, efectivament es tracta d’una iniciativa d’una 
empresa, i a pesar que la ubicació (es pretén situar en una zona residencial) no creu que agrade molt als veïns, i que 
en el futur pot ser un problema, però vistos els informes no podem fer molt. Pensem que una segona gasolinera 
n’augmentarà la competència; en principi haurien de baixar els preus del combustible i tot el que siga facilitar el lliure 
mercat beneficia el ciutadà. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulten 6 vots a favor del Grup Socialista i 5 abstencions (4 del Grup Popular i 1 del 
Grup Bloc) i no s’aprova el punt en no obtindre la majoria absoluta necessària. 
 
Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 12.35 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 17 d’abril de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Sr. José Vicente Ruano Vila                                                             Sr. Jaime Picher Julià 


