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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL 
20 D’OCTUBRE DE 2014 

 
Dia:     20 d’octubre de 2014. 
Hora d’inici:   13 h. 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa. 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 1681, de 15 d’octubre de 2014. 
Sessió:     Extraordinària. 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
José Mª Andrés Alós  Tania Palacios Giménez 
Matilde Alós Julià   Manuel Martínez Paradís 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Nadia Martí Arnau 
Wenceslao Alós Valls  Ana Safont Recatalà 
Rocío Martínez Casado  Josep Canós Marcos  
      
Regidors absents:  Eduardo Paradís García 

Francisco Cueco Martí 
 
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. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia que són: 
 
1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE MONCOFA 1/2014 
 
“1) Antecedents 

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

 
Que amb 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 en virtut de la 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 pel Sr. David Fornés Artigues, on manifesta actuar 
en representació de la mercantil Juan Fornés Fornés, SA, i en què exposa estar interessat en la 
construcció d’una estació de servei dins de l’aparcament del supermercat siti en l’av. Científic Avel·lí 
Corma d’aquesta localitat. 
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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 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 ha de fer-se 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 recent 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 disposen 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 el 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 localització en què el 
planificador desitja que el desenvolupament es materialitze, etc.(...)", discrecionalitat que no significa arbitrarietat com 
afirma l’alto 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 bastarà afirmar que no pensa 
desenvolupar eixa zona, que no pensa fer-lo 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", baste la lectura 
de l’art. 6.b) de la Llei estatal 8/2007 o l’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 l’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. 

 
Establit tot l’anterior i quant 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, se supera 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 uns 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 el dit propòsit (STSJCV 599/2005, de 27 de maig, recurs 498/2003).  

 
No obstant l’anterior, en l’actualitat el citat art. 81.2 LUV facilita 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”, que s’ha d’entendre com un requeriment 
d’aportació pel particular del document/s mateix en què es recull la modificació.  

 
Atenent tot 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 
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degudament motivada es pronunciarà sobre la modificació proposada, en cas que advoque per 
l’oportunitat i la tramitació d’ella, haurà de sol·licitar els informes tècnics, jurídics o medioambientals que 
considere pertinents. 

 
Fet que s’informa l’Alcaldia i 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 algun document, sinó 
indicar-li que, d’acord amb el que preveu la legislació urbanística, les sol·licituds efectuades de part (com 
és el cas), de sol·licitud de modificació de planejament, han de portar aparellades la documentació tècnica 
necessària a tal fi. 

 
A la vista del dit trasllat, la mercantil Juan Fornés Fornés, SA va presentar el document tècnic d’avanç de 
modificació del planejament 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 va 
dictar novament una providència de data 23 d’abril de 2014, en què va manifestar que: “és la seua 
voluntat 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 es va sol·licitar: “uns informes 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 dur a terme la dita modificació”. 

 
Que evacuats els informes per part de qui subscriu i de l’arquitecte municipal en data 5 de maig de 2014, i 
per part del secretari de la corporació en data 7 de maig, mitjançant sessió plenària de caràcter 
extraordinària de data 15 de maig de 2014, el Ple de la Corporació va procedir a la no aprovació del punt 
objecte del present proposat per l’Alcaldia. 

 
No obstant l’anterior i amb posterioritat, en virtut d’acord plenari de data 29 de maig de 2014 i d’acord 
amb el certificat traslladat a aquest Departament per la Secretaria municipal, el Ple d’aquesta corporació 
va adoptar el següent acord: 

 
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 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, documents i 
justificacions que s’estimen pertinents”. 

 
Que en compliment del que preveu el 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. 7301, de data 23 de juny de 2014. 

 
Que a data del present, 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 en relació amb 
l’objecte del present procediment. 

 
Que així mateix, i en virtut del que va acordar el Ple de la corporació en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari en data 14 d’agost de 2014, i atenent l’existència del procediment de restabliment de la 
legalitat urbanística núm. 02/14, es va sol·licitar el corresponent informe favorable al Consell Superior de 
Territori i Urbanisme; tot ell en virtut del que disposa l’art. 94.6 LUV. 

 
Que a la vista de tal sol·licitud, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló ha adoptat acord en data 1 
d’octubre de 2014, en què la part resolutiva estableix literalment el següent:  
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“Comunicar a l’Ajuntament de Moncofa que, en relació amb la modificació puntual 1/14 de les normes 
subsidiàries de planejament, que afecta l’ordenació detallada i és d’aprovació definitiva municipal, no 
procedeix l’emissió d’un informe previ de la Conselleria segons l’article 94.6 de la LUV”. 

 
Que el dit acord ha sigut notificat a aquesta Administració en virtut de l’escrit amb número de registre 
d’entrada 6966 de data 7 d’octubre de 2014.  
 
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 ha pogut tindre en la present modificació del 
planejament municipal, procedeix portar a col·lació el seu objecte. A saber: 

 
Mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 4711 de data 2 de juliol de 2014, Sr. Eduardo Paradís 
García va manifestar que s’havien iniciat determinades obres sense llicència en aquesta localitat. L’escrit és 
objecte de trasllat a aquest departament en data 3 de juliol de 2014. 

 
Que consta en l’expedient, l’acta d’inspecció urbanística alçada per l’arquitecte tècnic municipal, en què 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 
va constatar l’existència de la realització d’obres sense llicència en l’av. Científic Avel·lí Corma d’aquesta 
localitat. 

 
En el dit informe es va evacuar 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 subscriu en 
data 4 de juliol de 2014. 

 
Evacuats els citats informes, 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 per a ser dictat 
en data 8 de juliol de 2014; i es va dictar amb el núm. 1054/14 de data 8 de juliol de 2014. 

 
Que el dit decret, va establir en la 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, en el seu cas, 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 en què 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 a l’efecte de l’exigència de la responsabilitat penal que poguera escaure. 

 
Huité. Donar compte a l’òrgan delegant de la present resolució, així com al Ple en la pròxima sessió que s’hi 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. 
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Manuel Paradell Alós (director d’obra/director d’execució/coordinador de seguretat i salut), Iberdrola 
Distribución Eléctrica, 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 va alçar novament una acta d’inspecció, en 
què va establir que malgrat que en eixe moment l’obra es trobava paralitzada, s’havien executat obres fins 
a la realització d’un ferm en la zona que estava excavada; s’observava així mateix l’existència de materials 
apilats de l’obra. 

 
Que en data 1 d’agost de 2014, els serveis tècnics giren novament una visita d’inspecció, després de la 
qual, i en virtut del que estableix la dita acta i en l’informe evacuat per l’arquitecte tècnic en data 1 
d’agost, en què va manifestar que persistia una resta de materials apilats i que s’havia 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 dits informes, es va traslladar a l’òrgan competent per a 
resoldre, 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 -10/10/14-, 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. 
 
2) Fonaments jurídics 
 
2.1) 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. 

 
En relació amb aquest extrem, cal remetre’s al que va informar qui subscriu en la fonamentació jurídica 
de l’informe de data 5 de maig de 2014 i que obra en aquest expedient, a saber: 

 
“L’al·lusió a la present normativa es fa necessària des de la controvèrsia i inseguretat jurídica creada 
tant a funcionaris municipals com a altres operadors jurídics, pel contingut del que estableix l títol V 
de la mateixa normativa, 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 al 
caràcter de legislació bàsica que li atorga 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 corresponen a l’Estat en l’article 149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva per a determinar les bases i 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 estableix 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, centres comercials, parcs comercials, 
establiments d’inspecció tècnica de vehicles i 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. 
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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 l’efecte 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 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, si bé de cap manera podrien 
legitimar una regulació general de règim jurídic sencer del sòl, pot propiciar, tanmateix, que s’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 està vedat 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 doncs no altre és l’efecte que es 
produeix en 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 estem 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 i 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 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 fisicoterritorial”.  

 
A més a més, la citada STC 170/2012, fent-se eco de resolucions prèvias 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 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 està previst en els instruments de planejament general fins 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 



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 12 de juny de 2014                   Pàgina     7 

específicament prohibit en el planejament general com el de l’estació de servei, hi puga esdevindre 
compatible 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 déiem, 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 a l’objecte de la providència sobre la qual se 
sol·licita un informe i que a continuació s’abordarà, ha de resultar oportú. I això, en tant que a partir 
de la modificació de les NNSS que ara es pretén abordar, es dota de seguretat jurídica a les previsions 
del planejament municipal de Moncofa en aquesta matèria, mentres que aquestes, s’acomodaran i 
s’aproximaran, almenys 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 un certa bel·ligerància 
constitucional en un futur immediat”. 
 
2.2) En relació amb el procediment per a la modificació del planejament sol·licitat 

 
La present modificació del planejament general s’ha realitzat en virtut de l’exercici de la potestat de 
planejament urbanístic de què és titular el municipi en funció del que disposa l’art. 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). 

 
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 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’art. 60 LUV en els seus 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 preveu 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’art. 121 ROGTU, que determina la competència 
municipal en l’aprovació i modificació de l’ordenació detallada. 

 
Així mateix, l’art. 223.5 ROGTU 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 ha d’entendre’s referida a qualsevol document de 
planejament general vigent, com són les normes subsidiàries vigents en aquest municipi. 

 
Quant al procediment de modificació, a l’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 aquesta, 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, en establir que les modificacions dels plans es 
duran 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 
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adjudicada la gestió indirecta, puga tramitar pels seus propis mitjans la publicació i la notificació d’eixa 
exposició al públic. 

 
Com que ha 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 l’art. 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’art. 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 correspon per tant a aquest l’aprovació per majoria absoluta, d’acord amb el que 
disposa l’art. 47.2.ll) de la mateixa Lle 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 Refòs 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, haurà de procedir-se 
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’art. 106 LUV en relació amb l’art. 328 ROGTU, abans de la 
publicació de l’aprovació definitiva haurà 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 primero de l’art. 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 present modificació d’un 
document de planejament general, com a 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. 
 
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 

 
En relació amb aquest extrem, cal remetre’s al que informa quin subscriu en la fonamentació jurídica del 
seu informe de data 4 d’agost de 2014 i que obra en aquest expedient, a saber: 

 
“Finalment, ha de traslladar-se a l’òrgan competent que en data 31/07/2014, es va publicar en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7329, 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, deroga la normativa urbanística d’aplicació al present procediment en 
virtut de la disposició derogatòria única. 
 
No obstant tot l’anterior, el dit text legislatiu no resulta d’aplicació al present procediment, mentres 
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 llei, se 
seguiran tramitant segons la legislació anterior, excepte que el seu promotor opte per reiniciar la 
tramitació acollint-se a les disposicions de la present llei, o prosseguir-la segons a ella quan els tràmits 
ja realitzats hi siguen compatibles”. 

 
Que en conseqüència, i segons els informes obrants en l’expedient, s’eleva al Ple la següent PROPOSTA 
D’ACORD: 
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Primer. Aprovar amb caràcter definitiu la modificació identificada com núm. 01/2014 de les normes 
subsidiàries de Moncofa. 

 
Segon. Publicar el present acord plenari així com el contingut de les normes urbanístiques i altres 
documents amb eficàcia normativa en el Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment dels recursos 
que hi calen, l’òrgan davant del qual presentar-los i el termini per a interposar-los; així com una ressenya 
de l’acord aprovatori en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i l’advertiment dels mitjans 
d’impugnació que hi caben. 

 
Tercer. Prèviament a la publicació a la qual fa referència l’ordinal que antecedeix, s’ha de remetre una 
còpia diligenciada i en suport digital del present acord plenari així com del text de la modificació de 
planejament esdevinguda a la conselleria competent en Urbanisme”. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que abans d’entrar a debat i, com en anteriors ocasions en què s’ha 
tractat aquest punt, s’abstindrà per motius de l’exercici de la seua professió. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que, al formar part del Consell Rector de Soex-2 i atés que estan muntant 
també una gasolinera com és sabut per tots, també s’abstindrà. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que es tracta d’aprovar el que ja es va aprovar provisionalment en el 
ple de juny, la modificació de les normes subsidiàries i que, després de l’aprovació definitiva, es publicarà 
en el BOP. L’empresa, aleshores, haurà de sol·licitar la llicència d’obres per a continuar-hi, ja que les van 
començar sense estar-ne en possessió i per això els les vam denegar. Sol·licitàrem a la Conselleria un 
informe abans de l’estiu i han contestat que no és necessari emetre cap dictamen; o siga, que està tot 
com estava abans. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que no entraran a debat. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tal com van manifestar en el seu dia, el fet de modificar les normes 
subsidiàries és una mostra més d’urbanisme a la carta per a afavorir a una empresa sense haver consultat 
amb el poble. S’hauria d’haver fet una consulta popular per a demanar l’opinió del poble i repeteix que 
aquest Ajuntament continua fent urbanisme a la carta per a afavorir les grans empreses. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que no estan fent urbanisme a la carta, que la llei estatal els empara i 
que qualsevol empresa que volguera muntar una gasolinera en eixe lloc podria, fins a un quiosc podria 
muntar una gasolinera allí. Repeteix que no és cap urbanisme a la carta. 
 
El Sr. Canós diu que, efectivament, amb aquesta modificació de les normes subsidiàries qualsevol pot 
muntar una gasolinera; per exemple una fruiteria del camí la Vall podria muntar una en qualsevol terreny, 
per la qual cosa entenem que es tracta d’una modificació que converteix una zona residencial en zona 
industrial o de serveis, per tant no deixa de ser una manera d’afavorir una empresa perquè puga instal·lar 
una gasolinera en una zona residencial i, una vegada més, es tracta d’urbanisme a la carta. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que la Conselleria no ha emés cap dictamen perquè no és necessari; 
per tant, es podria haver donat llum verda a la instal·lació de la gasolinera inclús sense modificar les 
normes subsidiàries, però hem volgut fer-ho per a tindre les coses més clares. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós mai ho veurà clar perquè prefereix fer propaganda política abans de xafar-
se els dits. Ja de sobra és sabuda la postura del Grup Bloc: l’abstenció. Quan estava governant no 
actuava igual. Li demana que siga responsable dels seus actes perquè està més que clar: hi ha una llei 
per damunt de l’urbanisme a la carta i del que diu el Sr. Canós que empara que qualsevol empresari que 
ho demana puga instal·lar una gasolinera. Tot el que siga invertir i crear llocs de treball és beneficiós per 
al poble per damunt de beneficiar un o altre empresari, siguem del color polític que siguem. Pareix ser 
que el Sr. Canós està per damunt d’això, però allà ell amb els seus actes, que en siga responsable. 
Demana el vot a la urgència, ja que estan quasi un any amb aquest tema i li pareix vergonyós el temps 
de demora i creu que l’empresa ha tingut bastant paciència amb l’espera perquè a aquestes altures 
estiguem debatent encara si és o no urbanisme a la carta. 
 
El secretari aclareix que s’ha de votar la urgència per no haver sigut dictaminat el punt en Comissió 
Informativa. 
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Se sotmet a votació la urgència i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (5 del Grup 
Socialista i 3 del Grup Popular) i 1 vot en contra del Grup Bloc. 
 
Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 13.15 hores i es 
va estendre aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 20 d’octubre de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Sr. José Vicente Ruano Vila                                               Sr. Jaime Picher Julià 


